
 
1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment  Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 

รับการประเมินวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

รายงานผลหลังการตรวจประเมินคุณภาพ 

  

  

  



 
2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจำปีการศึกษา 2562 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ได้กำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จำนวน  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้   มี
รายละเอียดของตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

4.01 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละของอาจารย์ประจำ
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

40 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวชิาการ  

ร้อยละของอาจารย์ 
ประจำคณะที่ดำรง 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

60 

 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 
ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ  

สัดส่วนจำนวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ 

6:1 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัยประจำ 

25,000 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจำ 
และนักวิจัย 

ผลงานวชิาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 
4. การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 6 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั
และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 7 

 5.2 ระบบกำกับการประกนัคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 

 
 



 
3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน :    ค่าเฉลีย่ของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการคำนวณ :  
  
 
 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(✓) 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
() 

คะแนน
ประเมิน
หลักสูตร 

การดำเนินการ 

ระดับปรญิญาตร ี
1. หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
 

 
✓ 

 
3.69 

การจัดการเรียนการสอนหลักสตูร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ดำเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญา
ตร ีและได้รับการประเมิน ผา่น จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2563 

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 3.69 คะแนน 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 1 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 3.69 คะแนน 
 

หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1.1 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
3.69 

1 



 
4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2  : อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ :  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

   
= 8.33   

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

      = 1.04 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ จำนวน 24 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00   

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 17 17.5 18 20 24 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3 3 2 1 2 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวฒุิปริญญาเอก 17.65 17.14 11.11 5.00 8.33 

คะแนนที่ได ้ 2.21 2.14 1.39 0.63 1.04 

 
หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะพยาบาลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 

2 X 100 
24 

คะแนนทีไ่ด้ = 
8.33 

X 5 
40 



 
5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดที่  1.3  : อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีดำรงตำแหนง่ทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ :  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 
  
 = 45.83 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

      = 3.82 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์  มีอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จำนวน 24 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 17 17.5 18 20 24 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่งอาจารย์ 13 14 15 9 13 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 4 3 11 11 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  0 0 0 0 0 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  0 0 0 0 0 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4 4 3 11 11 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด 17 17.5 18 20 22.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 23.53 22.86 16.67 55.00 45.83 

คะแนน 1.96 1.91 1.39 4.58 3.82 

11 X 100 
24 

คะแนนทีไ่ด้ = 
45.83 

X 5 
60 



 
6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

 
แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่ ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. น้อย
กว่า 6 
เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จำนวน 
(คน) 

1 ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ  ✓     ✓ 1 
2 ผศ.พรนิรันดร์  อุดมถาวรสุข  ✓     ✓ 1 
3 ผศ.จำรัสลักษณ์  เจริญแสน  ✓     ✓ 1 
4 ผศ.อรทัย  พงษ์แก้ว  ✓     ✓ 1 
5 ผศ.ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง  ✓     ✓ 1 
6 ผศ.สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน  ✓     ✓ 1 
7 ผศ.อติญา  โพธิ์ศร ี  ✓     ✓ 1 
8 ผศ.ธัญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ ์  ✓     ✓ 1 
9 อ.กรกนก  ตระกูลการ ✓      ✓ 1 
10 อ.กุมาลีพร  ตรีสอน ✓      ✓ 1 
11 ผศ.ปภัชญา  คชัรินทร ์  ✓     ✓ 1 
12 ผศ.ปาริชาติ  อาษาธง  ✓     ✓ 1 
13 อ.ชนิดาวดี  สายนื ✓      ✓ 1 
14 ผศ.ลัดดา  พลพุทธา  ✓     ✓ 1 
15 อ.สุรีพร  ศรีโพธิ์อุ่น ✓      ✓ 1 
16 อ.กิรณานันท์  สนธิธรรม ✓      ✓ 1 
17 อ.อัจฉรา  วริลุน ✓      ✓ 1 
18 อ.บุณยดา  วงค์พิมล ✓      ✓ 1 
19 อ.ดร.ณิชพันธ์ระวี  เพ็งพล ✓      ✓ 1 
20 อ.สมหมาย  กุมผัน ✓      ✓ 1 
21 อ.ยุวดี  บาคาล ✓      ✓ 1 
22 อ.ลำพงษ์  ศรีวงค์ชัย (1 ก.ค.62) ✓      ✓ 1 
23 อ.โชติระวี อินจำปา (1 ตค.62) ✓     ✓  0.5 
24 อ.พรรณงาม วรรณพฤกษ์  

(7 พ.ย.62)* 
✓     ✓  0 

25 อ.วิภาพร จันทนาม (7 พ.ย.62)* ✓     ✓  0 
26 อ.เครือวัลย์ ดิษเจริญ  

(11 พ.ย.62)* 
✓     ✓  0 

27 อ.ช่อทิพย์ แตงพันธ์ (1 ธ.ค.62) ✓     ✓  0.5 



 
7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

ที่ ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. น้อย
กว่า 6 
เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จำนวน 
(คน) 

28 อ.พรรวินท์ ธนินธิติพงษ์  
(1 ธ.ค.62) 

✓     ✓  0.5 

29 อ.ณัฐิกา ราชบุตร  (1 ธ.ค.62) ✓     ✓  0.5 
30 อ.ทองมี ผลาผล (1 มี.ค.63) ✓    ✓   0 

รวม (คน)      
รวมทั้งสิ้น (คน) 24 คน 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 45.83 
คะแนนที่ได ้ 3.82 คะแนน 

 
หมายเหตุ * อาจารย์ใหม่ยังไม่มปีระสบการณ์ในการสอน 
 

หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3.1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะพยาบาลที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่  1.4  : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม  2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน :    
 คำนวณหาคา่ความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐานและนำมาเทียบ
กับค่า    ความตา่งทั้งด้านสูงกวา่หรือต่ำกว่าที่กำหนดเปน็คะแนน  0  และ  5  คะแนน  และใชก้ารเทียบบัญญัตไิตรยางศ์  
ดังนี ้
 ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสงูกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ไมเ่กินร้อยละ  10  กำหนดเป็นคะแนน  5 

ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสงูกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ตั้งแต่ร้อยละ   20  กำหนดเป็นคะแนน  0 
ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสงูกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ตัง้แต่ร้อยละ  10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมา

เทียบบัญญัตไิตรยางศ์ตามสตูรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 1. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนกัศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่ เปิดสอน ทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้   
  SCH  = ∑nici 
  เมื่อ ni  = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
      ci  = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
 2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ 
 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
   
 
      = 131.69 
การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2xFTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - แพทยศาสตร์ 
    - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

4,741 
36 
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กลุ่มสาขา สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการคำนวณ 
1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
       =    - 8.5 
 
ผลการดำเนินงาน :  
 

หลักสูตร ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละที่ได ้

จากการคำนวณ 
คะแนนที่

ได ้
ระดับปริญญาตร ี
1. หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการ
เรียนการสอนจำนวน  41 รายวชิา จำนวนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 4,741 คน ค่า FTES = 131.69 และ
อาจารย์ประจำ จำนวน 24 คน  5.49 : 1 

-8.5 5 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  89 116 147 189 236 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ni) 53.94 71.11 74.75 99.91 131.69 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

15 17.5 18 20 22.5 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน 
อาจารย์ประจำ (FTES) 

3.60:1 4.06:1 4.15:1 4.99:1 5.49:1 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาตามกลุม่สาขา 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 

 
5.49 -6 

6 
X 100 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละที่ได้จากการคำนวณ -40.00 - 32.33 -30.83 -16.83 -8.5 

คะแนน 5 5 5 5 5 
 

หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
1.4.1 แผนการศึกษาแต่ละชั้นปีระบุรายวิชาที่คณะฯ เปิดสอน 
1.4.2 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในปีการศึกษา 2562 

 
 

ตัวชี้วัดที่  1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนนิการบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 จัดบริการให้คำปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชวีิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทำฐานข้อมูล
ประวัตินักศึกษาแตล่ะบุคคลไว้เพื่อสะดวกในการ
ให้บริการมีการจัดบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและแนวทางการใชช้ีวิตแก่นักศึกษา 
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพฒันานักศึกษาทำหนา้ที่
ในการให้คำแนะนำเบื้องต้น (1.5-1-1)  
     และมีระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุก
คน โดยมีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชช้ีวิตแกนักศึกษาโดยแต่งตัง้
อาจารยท์ี่ปรึกษา (1.5-1-2) 
 เพื่อทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
และด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษา ซึ่งจัดให้
อาจารย์ 1 ท่านดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 4 คนใน
แต่ละชัน้ปี ในปีการศึกษา 2562 จัดให้มีอาจารย์

1.5-1-1 คำสั่งแต่ตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำชัน้และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-3 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2562  
1.5-1-4 Line ชั้นปี และ 
Facebook คณะพยาบาล
ศาสตร์  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประจำชั้น จำนวน 5 คน ทำหนา้ที่อาจารยท์ี่
ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้น โดยอาจารย์ 1 คน 
ดูแลนักศึกษา 15 คน     
     นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ 
และการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษารวมทั ้งให้
ข ้อมูลเกี ่ยวกับท ุนเก ู ้ย ืมเพ ื ่อการศึกษาผ ่าน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศ ึกษาใหม่  (1.5-1-3) 
เพื ่อให้ผ ู ้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ได้
พบปะนักศ ึกษาในว ันแรกของการเป ิดภาค
การศึกษา มีการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด ้ านว ิชาการ  ด ้านการใช ้ช ี ว ิต  และการใช้
ห ้องปฏิบ ัต ิการต่างๆ   นอกจากน ี ้ได ้จ ัดให้
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ตามตารางที่คณะฯจัดให้ 
นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้
หลากหลายช ่องทาง  เช ่น  โทรศ ัพท ์  ไลน์  
Facebook (1.5-1-4) และคณะฯ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ทางด้านสาขาจิตเวช(1.5-1-5) เพื่อให้
คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
เพิ่มเติมในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะนอกเหนือจาก
การให้คำปรึกษาจากอาจารย์ท ี ่ปร ึกษาและ
อาจารย์ประจำชั้น 
     สำหรับการจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ทางวชิาการแก่นักศึกษานั้น คณะฯ ได้เปิด
ให้บริการห้องศึกษาด้วยตนเองทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการและวันเสาร์ อาทิตย์ (1.5-
1-6) 
     มีการจัดระเบียบ และทำความสะอาดพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาที่
ห้องเรียนทุกชั้นป ี
มีสถานทีส่่วนกลาง ทีบ่ริเวณโถงชั้น 1 ให้
นักศึกษาทำกิจกรรมสันทนาการมี Wifi ฟรี และมี
สนามกีฬาของคณะฯเพื่อผ่อนคลายความเครียด
จากการเรียน (1.5-1-7) 
     นอกจากนี้คณะฯ ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
และบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมความมีระเบียบ
ว ิน ัย คณะฯ ได ้จ ัดให ้ม ีท ี ่จอดรถยนต ์และ

1.5-1-5 คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ทางด้านสาขาจิต
เวช 
1.5-1-6 ตารางเวลาการ
ให้บริการของห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล     
ปีการศึกษา 2562 และ
ภาพถ่ายห้องสมุด 
1.5-1-7 ภาพถ่ายห้องเรียน
ทุกชั้นปีและภาพถ่ายลาน
กิจกรรมชั้น 1 ของคณะ
พยาบาล และภาพถ่าย
สนามกีฬาของคณะฯ 
 
1.5-1-8 ภาพถ่าย รปภ. 
และที่จอดรถ 
1.5-1-9 ภาพถ่ายการรับทุน 
และเอกสารรายชื่อผูไ้ด้รับ
ทุนการศึกษา 
1.5-1-10 ภาพถ่ายห้องให้
คำปรึกษา 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
รถจักรยานยนต์เพื่อความความปลอดภัยและเป็น
ระเบ ียบ  (1.5-1-8)  สำหร ับการสน ับสนุน
ทุนการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้มีทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาซึ่งนักศึกษาพยาบาลสามารถกู้ยืมค่า
บำรุงการศึกษาได้เต็มจำนวน และมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากผู ้บร ิหารและคณาจารย์ใน
โอกาสวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งประสานกับแหล่ง
ทุนภายนอกในการสนับสนุนทุนต่อเนื ่อง โดย
คณะฯ ดำเน ินการร ับสม ัครและส ัมภาษณ์
นักศึกษาทุกชั้นปีที่ยื่นเสนอขอทุน (1.5-1-9)    
     คณะฯ จัดให้มีห้องให้คำปรึกษา(1.5-1-10) 
เพื่อความเป็นส่วนตัว และเปน็ความลับส่วน
บุคคล 

2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงาน 
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     คณะฯ มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำเบื้องต้น ให้บริการ
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา (1.5-2-1) และจัด
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบแถบหมวกและ
เข ็มสถาบ ันแก ่ผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาหล ักส ูตร    
พยาบาลศาสตรบ ัณฑ ิต ร ุ ่นท ี ่  4 ประจำปี
การศ ึกษา  2562 โดยมีก ิจกรรมเป ิดประต ูสู่
วิชาชีพ ในวันที่  29 มกราคม 2563 (1.5-2-2) 
ให้กับนักศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้พบปะ
กับหัวหน้าฝ ่ายบุคคลของสถานบริการด้าน
ส ุ ข ภ า พ  แ ล ะ น อ ก จ า ก น ี ้ ค ณ ะ ฯ  ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษา
และศิษย์เก่า ทุนการศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไลน์ชั้นปี ไลน์ศิษย์เก่า
และ Facebook        (1.5-2-3) เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับการสมัครงานให้กับ
นักศึกษาที่มีความสนใจ (1.5-2-4) และยังมีแหล่ง
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กศย. กรอ.) ประกาศผ่าน
ทางเวบไซด์สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร ้อยเอ ็ด (1-5-2-5) มีการให้บร ิการ
ห้องสมุดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ และมี
การจัดหอภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเข้าพัก
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินมาเรียน 

1.5-2-1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.5-2-2 โครงการปัจฉิม
นิเทศและพิธีมอบแถบหมวก
และเข็มสถาบนัแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร    
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 
4 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-2-3 ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า   
1.5-2-4 ภาพถ่ายกลุ่มไลน์
การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
1.5-2-5 ภาพเวบไซด์สำนัก
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
1.5-2-6 ภาพถ่ายการดำเนิน
โครงการ โครงการปัจฉิม
นิเทศและมอบแถบหมวก   
1.5-2- 7 ภาพกิจกรรมเข้า
ร่วม พอ.สว.  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และมีฟิตเนสของมหาวิทยาลัยสำหรับออกกำลัง
กาย 
     นอกจากนี้ มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่
มีส่วนในการช่วยสง่เสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
นอกหลักสูตรที่นักศึกษาได้ร่วมกันปรึกษาหารือ
และดำเนนิกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ (1.5-2-6) 
และคณะฯได้ให้นักศึกษาพยาบาลชัน้ปทีี่ 3 เข้า
ร่วมโครงการ พอ.สว. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวชิาชีพ (1.5-2- 
7) 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

     คณะฯ เห็นความสำคัญของการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาพยาบาลกอ่นสำเร็จ
การศึกษา เพื่อ 
เป็นแนวทางในการดำเนนิชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพโดยจดัโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
แถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผูส้ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ 
“การบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน” (1.5-3-
1) และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(1.5-3-2) ตลอดจนมีจัดกิจกรรมเปิดประตู่สู่
วิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการทางด้านสุขภาพทัง้ภาครัฐและ
เอกชน โดยมีการให้ข้อมูลสถานประกอบการ 
ค่าตอบแทน และสวสัดิการสร้างแรงจูงใจให้เข้า
ร่วมงานและเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อน
สำเร็จการศึกษา 

1.5-3-1 โครงการปัจฉิม
นิเทศและพิธีมอบแถบหมวก
และเข็มสถาบนัแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร    
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 
4 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-3-2 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาเพื่อ
สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
1.5-3-3 กิจกรรมเปิดประตู
สู่วิชาชีพ 
 

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษาฯ ได้
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 
ให้แก่นักศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดบริการนักศึกษา ด้านการให้บริการการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การบริการข้อมูล
ข่าวสารและการใช้ชีวติแก่นักศึกษา ภาค
การศึกษา 1/2562 พบว่า โดยภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ย 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายด้าน
อยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านการให้คำปรึกษา

1.5-4-1 รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อ
การจัดบริการนักศึกษา ปี
การศึกษา 2562  
1.5.4-2 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและพธิีมอบ
แถบหมวกและเข็มสถาบัน
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ทางวชิาการ ( x =4.00)  ด้านแนะแนวการใช้ชีวิต 
( x = 4.30)   ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (
x =4.40)  และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ( x =4.45) และผลการ
ประเมินการให้คำปรึกษาทางวชิาการ การบริการ
ข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ภาค
การศึกษา 3/2562 เมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา 2562 
พบว่า โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย  4.48 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน รายดา้นอยู่ในระดับดีทุก
ด้าน คือ ด้านการให้คำปรึกษาทางวชิาการ ( x = 
4.38)  ด้านแนะแนวการใช้ชีวติ ( x = 4.52)   
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( x =4.47)  และ
ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 
 ( x = 4.54) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบแถบ
หมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร    พยาบาลศาสตรบณัฑิต รุ่นที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนความพงึ
พอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.85 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
5 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และประเมนิ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้เพื่อข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวชิา ชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (1.5-4-3) 
 

หลักสูตร    พยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปี
การศึกษา 2562 
1.5-4-3 ผลการประเมิน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สอบวัดความรู้เพื่อข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชา ชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
 

5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล  
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

        คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ทำน ุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม ได ้ม ีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ครั ้งท ี ่  3 ว ันที ่  3 ธ ันวาคม 2562  (1.5-5-1 ) 
ประเด็นปัญหาที่พบด้านการจัดการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2562 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ(1.5-5-2) โดยรวมได้ค่า
คะแนนเฉลี ่ย 4.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน และรายด้านพบว่า ด้านการให้คำปรึกษา
ทางว ิชาการ  ได ้ค ่าคะแนนเฉล ี ่ย 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งได้คะแนนน้อยกว่าทุกๆ
ด้าน  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้กระตุ ้นโดยการ

1.5-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
1.5-5-2 รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อ
การจัดบริการนักศึกษา ภาค
การศึกษา 1/2562 
1.5-5-3 รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อ
การจัดบริการนักศึกษา ภาค
การศึกษา 3/2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประชาชาสัมพันธ์ทางไลน์ชั้นปีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 เข้าพบอาจารย์ที ่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 เข้าพบอาจารย์
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีปัญหา และ
แจ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาในที่ประชุมอาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ให้ช่วยกำกับติดตามการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ
อาจารย ์และน ักศ ึกษาต ้องฝ ึกปฏ ิบ ัต ิตาม
โรงพยาบาลต่างๆ ทำให้ไม ่สามารถเข ้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเกณฑ์ได้ ดังนั้นคณะฯ จึง
เพิ่มช่องทางในการปรึกษาทั้งในเวลา และนอก
เวลาราชการ โดยการโทรศัพท์ ไลน์ส่วนตัว, การ
ส่งข้อความทาง Facebook ในกรณีที ่ต้องการ
คำปรึกษาเรื ่องต่างๆได้ตลอดเวลา ซึ ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจเมื่อปรับปรุงพัฒนาการให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ ภาคการศึกษา 3/2562 
(1.5-5-3) พบว่า  ความพึงพอใจโดยภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ย 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ความพึงพอใจ ด้านการให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
ได ้ค ่าคะแนนเฉลี ่ย 4.38 จากคะแนนเต ็ม 5 
คะแนน 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

     คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผา่นทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า 
(1.5-6-1) และทางเว็บไซด์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ รวมทั้งสง่เสริมให้ศิษย์เก่าตั้ง Facebook 
(1.5-6-2)  โดยมีศิษย์เก่าเป็นผูดู้แลกลุ่ม เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและความรู้ทาง
วิชาชีพการพยาบาล และคณะฯ ได้ส่งเสริมให้
ศิษย์เก่าจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า และแต่งตั้ง
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า (1.5-6-3) เพื่อให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลยั ในการดำเนินงานที่ผ่านมาศิษย์เก่า
ได้มีส่วนร่วมในการมอบทนุการศึกษาแก่นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีต่างๆ และร่วมในกิจกรรมผ้าป่าการ
กุศลในการระดมการศึกษาของมหาวิทยาลยั            

1.5-6-1 ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า 
1.5-6-2 Facebook ศิษย์
เก่า 
1.5-6-3 รายชื่อคณะกรรม
ศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่น
ที่ 3  
1.5-6-4 โครงการประชุม
วิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
สร้างแรงบนัดาลใจใน
เส้นทางสีขาว (แบบ
ออนไลน์) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ
แก่ศิษย์เก่า “อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสร้าง
แรงบันดาลใจในเส้นทางสีขาว” (แบบออนไลน์) 
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563 (1.5-6-4) 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
และการจัดกิจกรรม 

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน กับยุทธศาสตร์
ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็น และความต้องการ รวมถึง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบใน
การทำแผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (1.6-1-1) 
และให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการของสโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  โดยนักศึกษาในคณะ
พยาบาลศาสตร์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 (1.6-1-2)  

1.6-1-1 รายงานการ
ประชุมจัดทำแผน ฝา่ย
พัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม   
1.6-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำฝา่ยพฒันา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2563 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

     คณะฯ ได้สง่เสริมและจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร
ให้เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาพยาบาล
ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้

1.6-2-1 โครงการปัจฉิม
นิเทศและพิธีมอบแถบ
หมวกและเข็มสถาบันแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น

ตัวชี้วัดที่  1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

โครงการ TQF 
คุณธ
รรม 

ความ
รู ้

ปัญญ
า 

ความสั
มพันธ ์

เชิง
ตัวเ
ลข 

เชิง
วิชา
ชีพ 

1.โครงการ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

√      

2.โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
และพิธีมอบ
แถบหมวก
และเข็ม
สถาบนัแก่
ผู้สำเร็จ
การศึกษา
หลักสูตร    
พยาบาล 
ศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 
4 ประจำปี
การศึกษา 
2562 

√ √ √ √ √  

3.โครงการ
กีฬาสีภายใน 

√  √ √   

4.โครงการให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2562 

 √ √ √ √  

5.โครงการ
รณรงค์การ
สูบบุหรี่ใน
ชุมชน 

√ √ √ √ √ √ 

 

ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 
2562 
1.6-2-2 รายงานผล
โครงการกีฬาสีภายใน 
1.6-2-3 โครงการให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1.6-2-4 ภ า พ น ั ก ศ ึ ก ษ า
พยาบาลชั้นปีที่ 1 จิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดป้าย
สถาบ ันพลังจ ิตตานุภาพ
แห่งใหม่ สาขา273 วัดมิ่ง
เมือง  
จ . ร ้ อ ย เ อ ็ ด   ว ั น ท ี ่  2 4 
มกราคม 2563 
1.6-2-4 โครงการรณรงค์

การสูบบุหรี่ในชุมชน 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา  

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาได้ให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 7 ป ี

1.6-3-1โครงการให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่



 
18 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2562 จำนวน 75 คน เข้าร่วมโครงการให้
ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยใน
โครงการมีการบรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ เร่ือง 
ความรู้เกี่ยวกับกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
และปฏิบตัิการทักษะการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อ
สังคม เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 (1.6-3-1) 
นอกจากนี้คณะฯยงัให้คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น โครงการ
ไหว้ครู (1.6-3-2) โครงการรับน้องสร้างสรรค์สาน
สัมพันธช์าวพยาบาล คร้ังที่ 6 (1.6-3-3)  โครงการ
กีฬาสีภายใน (1.6-3-4)โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

นักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1.6-3-2 โครงการไหว้ครู 
1.6.3-3 โครงการรับน้อง
สร้างสรรค์ สานสัมพนัธช์าว
พยาบาล คร้ังที่ 6 
 1.6-3-4 โครงการกีฬาสี
ภายใน 

4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มี
การประเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนิน งานคร้ังต่อไป 

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษาได้ดำเนนิการ
ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
โครงการ พบว่าการดำเนนิงานทุกกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินมากกว่า 3.51 คะแนน (1.6-4-1) 
และไดน้ำผลการประเมินเสนอตอ่ที่ประชุมกรรมการ
ฝ่ายพฒันานักศึกษา เพื่อร่วมกันหารือปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนนิโครงการให้เปน็แนวทางการการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป (1.6-4-2)  

1.6-4-1 รายงานผลการ
ดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.6-4-2 รายงานการทำ 
Focus group ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาซึ่ง
เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ ดังนี ้

1) การผลิตบัณฑิตทีไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์สภา
วิชาชีพ และมาตรฐาน และพัฒนาพฒันาศักยภาพ
ให้เป็นบัณฑิตที่พงึประสงค ์

2)   เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ และค่านิยมของคณะ
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้
ดำเนินการโครงการตามวัตถปุระสงค์ที่กำหนดไว้ 

1.6-5-2 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 ไตรมาส
ที่ 3, 4 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.6-5-3 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ไตรมาส
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และไดป้ระเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามและการ Focus group (1.6-5-1) 
และมีการทบทวนการดำเนินของแต่ละโครงการ 
(1.6-5-2) และมีการสรุปผลประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (1.6-5-3) ซึ่งพบว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทั้ง 2 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จ
การศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวก
และเข็มสถาบนั จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการพยาบาลและแหล่งฝึกปฏิบัติ จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67  
2.  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (วันที่ 29 มกราคม 
2563) และมีความพอใจโดยรวม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.85คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (วนัที่ 29 มกราคม 2563) 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก่อนการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินในชวีิตการทำงาน
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ภายหลังการอบรมพบมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินในชีวิตการทำงานได้ค่าตะแนนเฉลี่ย 4.73 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
4. ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก และทำให้ผูส้ำเร็จมีทัศคติที่ดีต่อ
สถาบนั มีคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจได้ 4.84 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมดังกล่าวชว่ยปลูกฝังความ
รัก ความศรัทธาและภูมิใจในวชิาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้ 4.91 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และ

ที่ 1,2, 3 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.6-5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด การประชุมคร้ัง
ที่ 2/2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรมเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ทางการพยาบาล มีคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจได้ 
4.91 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สะท้อนคิด
จากการเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและสถาบันบัน เกิดความรักและความศรัทธา
ในวิชาชีพ และนอกจากนี ้ยังถือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมทางการพยาบาล  

6 นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา ได้เห็นถึง
ความสำคัญของการพฒันาศักยภาพของสโมสร
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมและโครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลยั และเพื่อให้คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษามีการทำงานเป็นทีมตามหลักวงจรการ
ทำงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) จึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
(1.6-6-1)  เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน และทบทวนแผนการปฏิบัติงานสโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
2562 เพื่อนำมาปรบัปรุงกิจกรรมและแผน ประจำปี
งบประมาณ 2563 ผลที่ปรบัปรงุกิจกรรม ได้แก่ 
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบแถบหมวกและเข็ม
สถาบนัแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลกัสูตร    พยาบาลศา
สตรบัณฑิต รุน่ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย
รูปแบบการการจัดกิจกรรมพิธีกรมีการบรรยาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน โครงการมอบ
หมวกและเสื้อมีการปรับกิจกรรมโดยพิธีกรบรรยาย
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันเป็นคร้ัง
แรก โครงการคุณธรรมจริยธรรมจัดรูปแบบกิจกรรม
โดยมีการบูรณาการในรายวชิาสมาธิเพื่อการพัฒนา
ชีวิตและจดักิจกรรมจาก 2 วัน เป็น 1 วัน โครงการ
ลอยกระทงปรับรูปแบบกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยให้
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
จังหวัด และไดน้ำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายพฒันา
นักศึกษา (1.6-6-2) ต่อคณะกรรมการประจำ
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.6-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝา่ย
พัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3, 4   
1.6-6-2 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2562 และ
ปีงบประมาณ 2563 ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและทำนุ
1.6-6-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด การประชุมคร้ัง
ที่ 2/2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2562 (1.6-6-3) 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
 

ระ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยที่สามารถ
นำไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์

คณะฯมีการดำเนนิการ ดังนี ้
- มีคณะกรรมการฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรมฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการ
กำกับดูแลการดำเนินงานวจิัยของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง [เอกสาร 2.1.1.1] 
- มีฐานข้อมูล สารสนเทศดา้นการวิจัยโดยใช้
ร่วมกับ website ของสถาบันวจิัยและพัฒนาเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจของคณะฯ [เอกสาร 
2.1.1.9] 
- มีการดำเนินงานวิจัยตามระบบของคณะฯ และ
ของสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัย ตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิและทิศทางการวิจัย โดยมีทิศ
ทางการทำงานเปน็แนวทางเดียวกัน [เอกสาร 
2.1.1.2 ถึง 2.1.1.10] 
- มีการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ให้ความรู้ด้านการ
วิจัย โดยการสนับสนนุให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย [เอกสาร 2.1.1.5 ถึง 
2.1.1.6] 
- กระตุ้นการเขียนโครงร่างวิจยัเพื่อเสนอขอทุน 
และอำนวยความสะดวกอาจารย์ในคณะโดยการ

2.1.1.1 คำสั่งที่ 001/2563
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน คณะ
พยาบาลศาสตร ์
2.1.1.2 คู่มือระบบและกลไกการ
ดำเนินงานพัฒนางานวจิัยของ
คณะพยาบาลศาสตร ์
2.1.1.3 คู่มือบริหารงานวิจัย 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภัฎร้อยเอ็ด  
2.1.1.4 บันทึกการประชุม
คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 ถึง  3 / 2563 
2.1.1.5 หนังสือภายในเชิญ
ประชุม ระหว่างคณะฯกับ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
2.1.1.6 โครงการอบรมอาจารย์
เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยและการ
เขียนผลงานทางวชิาการ 
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ระ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ประสานงานกับกลุ่มวิชาต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องใน
คณะและนอกคณะ ในการดำเนนิการส่งโครงรา่ง
วิจัยให้ทันเวลากำหนด [เอกสาร 2.1.1.6 ถึง 
2.1.1.8] 
- ติดตามความกา้วหน้าการดำเนินงานวิจยัของ
อาจารย์ในคณะทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกและกระตุ้นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน
เวลาที่กำหนด [เอกสาร 2.1.1.8] 
- อาจารย์ในคณะได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย และ
เป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
[เอกสาร 2.1.1.8]  
-  มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนามหาวทิยาลัยฯ ในเร่ือง
แหล่งทุน ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ 
การรายงานความก้าวหน้าการวจิัย ข้อมูลสรุปทุน
วิจัย ผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ในคณะฯ [เอกสาร 2.1.1.19] 
-จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
[เอกสาร 2.1.1.10] 

2.1.1.7 สำเนาหนังสือบันทึก
ภายในส่งข้อเสนอโครงร่างวิจัย
เพื่อขอรับทุนจำนวน 6 เร่ือง 
2.1.1.8 ผลงานพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยของอาจารย์ที่
ได้รับทนุ  
2.1.1.9 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
งานวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยใช้ร่วมกับ website ของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา Web 
site 
httkp://research.reru.ac.th/in
dex1.php ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
2.1.1.10 โปรแกรม 
httkp://NUMIS.reru.ac.th. 

2 สนับสนนุพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุน
การวิจัย 

   หรืองานสร้างสรรค ์

     คณะฯมีการดำเนนิงานสนบัสนนุพันธกิจด้าน
การวิจัยตามประเด็นที่กำหนดดงันี ้
- มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาดา้นการวิจัยภายใน
คณะ มีคณบดีเปน็ที่ปรึกษางานวิจัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยดา้นการวิจัย 
[เอกสาร 2.1.2.1 ถึง 2.1.2.2] 
- คณะฯ มีห้องสมุดไวบ้ริการคณาจารย์และ
นักศึกษา และมีฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลวชิาการและวิจัย สำหรับอาจารย์และ
นักศึกษา [เอกสาร 2.1.2.3 - 2.1.2.4]   
- มหาวิทยาลยัมีการจัดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัย เชน่ การสบืค้นรายงานวิจัย 
ผ่านระบบการ Log in [เอกสาร 2.1.2.5] 
- คณะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเข้าร่วม
ประชุมพฒันาอาจารย์ดา้นการวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ที่จัดภายในมหาวิทยาลัยฯ[เอกสาร 
2.1.2.6- 2.1.2.7] 
- อาจารย์ในคณะได้รับการแต่งตั้งเป็น Peer 
reviewer ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ปรึกษา

2.1.2.1 ภาพถ่ายห้องให้
คำปรึกษาดา้นการวิจยัและ
ภาพถ่ายการให้คำปรึกษา  
2.1.2.2 บันทึกสรุปผลงานการให้
คำปรึกษาดา้นการวิจยั 
2.1.2.3 ภาพถ่ายห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์ 
2.1.2.4 ระบบฐานข้อมูล e -
database  ของศูนย์วิทยบริการ 
จำนวน 12 ฐานข้อมูล URL : 
http://lib.reru.ac.th/ เช่น 
ฐานข้อมูล ABI/INFORM 
complete, ACM digital 
library, Proquest  
2.1.2.5  Web site 
http://research.reru.ac.th/in
dex1.php   
2.1.2.6 เอกสารประชาสัมพันธ์
เชิญชวน เข้าร่วม โครงการการ
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- สิ่งอำนวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัย 

  ในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัย 

   ในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวชิาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะ  

   หรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

ในการพิจารณาให้คำปรึกษางานวิจัย ของ
มหาวิทยาลยัในการจัดประชุมวชิาการดา้นการวิจัย 
[เอกสาร 2.1.2.7] 
- อาจารย์ในคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้วพิากษ์ และ
ตัดสินผลงานวิจัยระดับชาติ ในงานประชุมวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย [เอกสาร 2.1.2.6 และ 2.1.2.8] 
- คณะฯ สนบัสนุนให้อาจารย์ในคณะฯ เข้าร่วม
ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัย
ระดับชาติและ [เอกสาร 2.1.2.10 - 2.1.2.11] 

จัดประชุมวชิาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่
การพัฒนาที่ยั่งยนื วันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 
2.1.2.7 เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองหลักการและเทคนิคการ
เขียนผลงานทางวชิาการอย่างมี
คุณภาพ วันที่ 26 มิถุนายน 
2563 
2.1.2.8 คำสั่งแต่งตั้ง Peer 
reviewer ภายในของ
มหาวิทยาลยั 
2.1.2.9 หนังสือเชิญอาจารย์ใน
คณะฯได้รับเชญิให้เป็น 
commentator ของงานประชมุ
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้ง
ที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
2.1.2.10 ภาพถ่ายอาจารย์ร่วม
ประชุมวชิาการ  
2.1.2.11 หลักฐานการไปประชมุ
วิชาการเก่ียวกับการวิจัยของ
อาจารย ์

3 จัดสรรงบประมาณของ
สถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิัย 
หรืองานสร้างสรรค ์

คณะฯ ประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อ
รับทุน มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นทุนวิจยัแก่
อาจารย์ในการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ
งานวิจยัของอาจารย์จำนวนงบประมาณทัง้สิน้ 
20,000 บาทต่อคน [เอกสาร 2.1.3.1 -2.1.3.3  ]  
- มหาวิทยาลยัมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
เป็นทุนอุดหนนุเก่ียวกับการวิจัยสำหรับอาจารย์ 
[เอกสาร 2.1.3.4 2.1.3.5] 

2.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.1.3.2 ประกาศคณะพยาบาล
ศาสตร์ ฉบับที่ ...../2562 เร่ือง
การสนับสนนุทุนวิจัยแก่อาจารย์ 
ปี การศึกษา 2562 
2.1.3.3 รายงานการประชุมแจ้ง
ให้เสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนในคณะฯ 
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- คณะฯสนบัสนุนการทำวิจัยและการขอทุน ได้แก่ 
การอำนวยความสะดวกในการแสวงหาแหล่งทนุ
ประชาสัมพนัธ์ให้อาจารย์ในคณะทราบ [เอกสาร 
2.1.1.5 – 2.1.5.6] 

2.1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2554 
2.1.3.5 หนังสือเวียน
ประชาสัมพนัธ์ในการสง่ข้อเสนอ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนนุ
ด้านการวิจัย 
2.1.3.6 สัญญารับทุนอุดหนนุการ
วิจัยภายในและภายนอกคณะฯ
ของอาจารย์ในปี 2562 

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติและมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวชิาการ 
หรอืการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  มหาวิทยาลยัได้จัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภัฎร้อยเอ็ด ว่าด้วยกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฎร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 [เอกสาร 2.1.4.1 ถึง 2.1.4.2]  
- คณะพยาบาลศาสตร์มนีโยบายสนับสนนุและ
ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ เผยแพร่ผลงานวิจยั 
โดยมีการจัดสรรและอนุมตัิงบประมาณผา่นมหาวิ
ยาลัย [เอกสาร 2.1.4.2 -2.1.4.4] 

2.1.4.1 ระเบียบสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการนำเสนอ
ผลงานทางวชิาการ 
2.1.4.2 บันทึกการอนุมัติเงินแก่
อาจารย์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ของอาจารย์ 
2.1.4.3 บันทึกการขอไปราชการ
อาจารย์เพื่อนำเสนอผลงาน
วิชาการ  
2.1.4.4 ภาพและผลงานอาจารย์
ในคณะนำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

- คณะฯ ประชาสัมพันธ์และสนบัสนนุให้อาจารย์
พัฒนาสมรรถนะตนเองด้านการวิจัย โดยเข้าร่วม
การอบรมเกี่ยวกับวิจัย  โดยมีอาจารย์ไปเข้าร่วม
การอบรมหรือนำเสนอผลงานวจิัย [เอกสาร 
2.1.5.1 ถึง 2.1.5.5]  
- คณะฯ มีการกล่าวยกย่อง อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยในที่ประชุมคณะฯ  เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่อาจารย์ [เอกสาร 2.1.5.6] 

2.1.5.1 อาจารย์เสนอแผนการ
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย  
2.1.5.2 หนังสือไปราชการของ
อาจารย์ ในการเข้ารับการอบรม
เก่ียวกับการวิจัย 
2.1.5.3 หลักฐานอาจารย์เข้าร่วม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยร่วมกับสำนักวิจัยฯ  
2.1.5.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยวา่
ด้วยหลักเกณฑ์การให้รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 
2.1.5.5 เอกสารเบิกเงินรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
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2.1.5.6 รายงานการประชุมของ
คณาจารย์ในคณะฯ  

6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ 
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน ์
และดำเนนิการตามระบบที่
กำหนด 

- คณะฯ มีระบบการคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิ์ผลงานวิจัย ร่วมกับระบบของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยจัดทำคู่มือ
และเผยแพร่คู่มือแก่กลุ่มวิชาทั้ง 5 กลุ่มวิชา และมี
การดำเนินการ ดงันี้ [เอกสาร 2.1.6.1-2.1.6.2] 
1.เมื่อนักวิจัยแจ้งความประสงคก์ารคุ้มครองสิทธิ์ 
สถาบนัวิจัยมีการแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร
เบื้องต้นในการขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย  
2.สถาบันวิจัยดำเนนิการจัดทำเอกสารคำขอ
คุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยให้นักวจิัยตรวจสอบและ
ลงนาม 
3.นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้อธิการบดีลงนาม 
4.นำผลงานไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จาก
หน่วยงานที่ได้รบัความน่าเชื่อถือ 
5.มีการนำผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ จัดทำสรุป
เป็นฐานข้อมูลของคณะฯมีการตอบรับการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์[เอกสาร 2.1.6.2] 

2.1.6.1 คู่มือบริหารงานวิจัยของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ของ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎร้อยเอ็ด 
หน้าที่ 69 และ หนา้ 55 เร่ือง
ระบบและแนวทางการยืน่ของจด
สิทธิบัตรในมหาวิทยาลัย อ้างถงึ
เอกสาร 2.1.1.3 
2.1.6.2 คู่มือพัฒนาระบบและ
กลไกด้านการวิจัยของคณะ
พยาบาลศาสตร์ อ้างถึงเอกสาร
ภาคผนวก 
 

 
ตัวชี้วัดที่  2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำและนกัวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวชิาดงันี้ 
 
1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  และ ค 2  จำแนกเปน็ 5 กลุ่มสาขาวชิา 
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
=  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณจำนวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 
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จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ   =      
580,000 

24 
       = 24,166.67 บาท 
2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด้   = 
24,166.67 

X  5 
50,000 

       = 2.42 
ผลการดำเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2562  คณะพยาบาลศาสตร์  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะ
พยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีจำนวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกโดยภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 
580,000 บาท    
 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 
และนักวิจัย 

(ไม่นับผู้ลาศึกษา
ต่อ) 

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน

(บาท) 
คะแนน 

ภายใน 

ภายนอก รวม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล
ศาสตร ์

50,000 530,000 580,000 24 24,166.67 2.42 

คะแนน 2.42 
 

หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ 002/2562 เร่ืองการสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ ปีการศกึษา 
2562 

2.2.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดจำนวน 13 ฉบับ 
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ตัวชี้วัดที่  2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน :    
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำและนกัวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจยั 
7.40 

X  100 
24 

     = 30.83 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
 

30.83 X  5 
30 

       = 5 
กำหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่า
น้ำหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม วชิาการระดบัชาต ิ
0 0 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่
ออกประกาศ  
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0 0 
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ค่า
น้ำหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
3 1.8 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

7 5.6 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร  
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ดำเนินการ  
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแตไ่ม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ 

0 0 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 7.40  
จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 24 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 30.83 
คะแนนที่ได ้  5 คะแนน 

 
หมายเหตุ : การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อ ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบบัสมบูรณ์ซึง่สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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แบบรายงานผลงานทางวิชาการ 
ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ทีต่ีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก 
1. อติญา โพธิ์ศร ี บทความวิจัย 

การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในการดูแลผูป้่วยจิต
เภทเร้ือรัง:กรณีศึกษาชุมชน
บ้านท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ์ 2562 

ศรีนครินทร์เวชสาร 
2562, 34(1), 1-6.  
(TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

2. ธัญลักษณ์  ตั้ง
ธรรมพิทักษ ์

บทความวิจัย 
ประสิทธผิลของโปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพสำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้าน
หนองนาสรา้ง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1 พฤษภาคม – 30 
มิถุนายน 2562 

ศรีนครินทร์เวชสาร  
2562, 34(3), 243-248.  
(TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

3. นันทิพฒัน์ พฒัน
โชติ, ณรงค์ชัย สัง
ซา, อรทัย  พงษ์
แก้ว และคณะ 

บทความวิจัย 
ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่
แยกได้จากระบบทางเดิน
หายใจของผู้ป่วยที่เข้ารับการ 
รักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

มกราคม – เมษายน 
2562 

วารสารเทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบำบัด, 31(1), 
33-42. 
(TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

4. สุรีพร  ศรีโพธิ์อุ่น บทความวิชาการ 
ภาวะหายใจเร็วชั่วคราวใน
ทารกแรกเกิด:บทบาท
พยาบาลห้องคลอด 

มกราคม – เมษายน  
2562 

วารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข, 
29(1), 11-20. 
(TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

5 ณัฐิกา ราช
บุตร,สุริยา ราช
บุตร,  
กรองจิตร วลัยศร 

บทความวิจยั ผลของ
โปรแกรมการบำบดัตาม
แนวคิดการปรับเปลี่ยน 
ความคิดและพติกรรมต่อ
อาการทางจิตของผูป้่วยจิต
เภท ในชุมชน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสาร มฉก.วิชาการ 
23(2),34-45 TCI กลุ่ม 
1 

0.8 

6 จุลจีรา จันทะมุง
คุณ, ณัฐิกา ราช
บุตร, ธิติรัตน์ เหล่า
คมพฤฒาจารย ์

บทความวิจยั การประเมิน
ความต้องการจำเปน็ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ผูสู้งอายุ 
ตำบลนาเสยีว อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

มกราคม-เมษายน 
2562 

วารสารโรงพยาบาล 
สกลนคร, 22(1),14-
27 TCI กลุ่ม 2 

0.6 

7 ณัฐิกา ราชบุตร,  
จุลจีรา จันทะมุง
คุณ,ลำพงษ์ ศรี

บทความวิจยั ผลของ
โปรแกรมออกกำลังกายเชิง
ประยุกต์ต่อการป้องกัน 

มกราคม-เมษายน 
2562 

วารสารโรงพยาบาล 
สกลนคร, 22(1),76-
85 TCI กลุ่ม 2 

0.6 
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ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ทีต่ีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก 
วงษ์ชัย,ธรณินทร์ 
คุณแขวน 

ปัญหาสุขภาพจติของนักศึกษา
พยาบาลมหาวทิยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ 

8 จุลจีรา จันทะมุง
คุณ, ณัฐิกา ราช
บุตร, ช่อทิพย์ แตง
พันธ์, เขมิกา เสียง
เพราะ, กรกนก 
ตระกูลการ 

บทความวิจยั การพัฒนาแบบ
วัดสมรรถนะด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพสำหรับนักศึกษา
พยาบาล 
 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 2562 

วารสารวชิาการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เพชรบุร,ี 9(2),76-
85(119-128) TCI กลุ่ม 
2 

0.6 

9 นันทิพฒัน์ พฒัน
โชติ, ณรงค์ชัย สัง
ซา, ดวงใจ รัตน
โสภา, อรทัย พงษ์
แก้ว และคณะ 

บทความวิจัย 
ความชุกและความไวของยา
ต้านจลุชีพของเชื้อแบคทีเรีย
ฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่ง
ตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
12(4), 19-29. (TCI 
กลุ่ม 1) 

0.8 

10 ทิพย์ภารัตน์ ไชย
ชนะแสง, อัจฉรา 
วริลุน, อุมาสมร 
หังสพฤกษ์, เอมอร 
ทาระคำ,ภัณฑิรา 
คำหล่อ 

ผลของโปรแกรมการสอนแนะ
ต่อพฤติกรรมการดูแลของ
ผู้ดูแลผูป้่วยเด็กโรคปอด
อักเสบ อายุ 1-2 ปีที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล 
 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ, 
37(4),206-215 (TCI 
กลุ่ม 1) 

0.8 

 
กำหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ ดังนี้ 

ค่า
น้ำหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
  

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร   
จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด …………. คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานาสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสตูร ร้อย
ละ ……………………. 
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คะแนนที่ได ้ …………………. คะแนน 
หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
แบบรายงานผลงานคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

ที่ ชื่อผู้ผลิตผลงาน ประเภทผลงาน ว/ด/ป ที่แสดงผล
งาน 

สถานที่แสดงผลงาน ค่าน้ำหนัก 

1.      
2.      

 

หลักฐาน :  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
  
  

 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวชี้วัดที่  3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 จัดทำแผนการบริการ

วิชาการประจำปีที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
กำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จในระดบั
แผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการ

คณะฯไดน้ำผลการประเมนิโครงการในรอบปีการศึก 
ษา2561 มาทบทวนและคณะพยาบาลได้เลือกพื้นที่
ชุมชนท่าม่วง ให้สอดคล้องกับพืน้ที่เป้าหมายการ
ให้บริการวิชาการของสถาบนั ตามการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯรว่มกับเทศบาลตำบล
ท่าม่วง (3.1.1.1) ประกอบกับคณะพยาบาล 
ได้สำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชนท่ามว่ง 
เพื่อจัดให้การบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนอยา่งแท้จริง ผลการสำรวจพบว่า ชุมชนมีความ
ต้องการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
กลุ่มวัยและภาวะสุขภาพ โดยเรียงลำดบัความสำคัญ

3.1.1.1บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่าม่วงและ
ตำบลเกาะแก้ว 
3.1.1.2 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563  
คณะพยาบาลศาสตร ์
3.1.1.3 ผลการสำรวจความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน
ท่าม่วง  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ประจำคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

ดังนี้ ลำดับที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพด้านความเครียด
ของบุคคลในชุมชน ลำดับที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และลำดบั 3 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จึงความ
ต้องการที่ใน ลำดบัที่ 1 และ 2 มาจัดทำโครงการ
บริการวิชาการ โดยระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563  คณะพยาบาลศาสตร์(3.1.1.2) 
จากนั้นนำเสนอต่อกรรมการประจำคณะฯเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนบริการวิชาการ ตาม
แผนงานที่กำหนดไวโ้ดยมีการบรูณาการการเรียนการ
สอนครอบคลุมทั้ง บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม และบูรณาการการการ
เรียนการสอนกับบริการวชิาการ บูรณาการการเรียน
การสอน จำนวนทัง้สิน้ 2 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลทา่ม่วง (รายวิชา
ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1)  
2. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภูมิปัญญาไทย) รายวชิา
ผู้สูงอายุ  

2 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทำแผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มีการ
จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 3.1.2.1 ดังนี้ 
1) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
การส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลทา่ม่วง 
(รายวิชาปฏบิัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 1)  มีแผนการใชป้ระโยชนจ์ากโครงการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม ดังนี้ 1) ประโยชนต์อ่การพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ดา้น
ความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล ดา้น
ทักกษะเชิงวิชาชีพ และเปน็กานำความรู้ทีไ่ด้จากการ
เรียนในพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 มาใช้การ
ประเมินสุขภาพจิ และการบำบดัความเครียด เช่น 
การหัวเราะบำบดั เป็นตน้  
2) ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนทา่ม่วงหรือสังคม 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับการประเมินความเครียดและ
บำบดัความเครียด ร้อยละ 100 ประชาชนที่ได้รบั

3.1.2.1 แผนการใช้ประโยชน์
จากโครงการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
จำนวน 1โครงการ คือ 
โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับบริการ
วิชาการในการส่งเสริม
สุขภาพจิตประชาชนตำบลทา่
ม่วง (รายวชิาปฏิบัติการการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
1) 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
การบำบดัความเครียด มีผลการประเมินความเครียด
ลดลง ร้อยละ 60  

3 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

คณะได้จัดให้มีการให้บริการวิชาการแบบให้เปลา่ 
จำนวน 1 โครงการ คือ  โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในการสง่เสริมสุขภาพจิต
ประชาชนตำบลทา่ม่วง(รายวิชาปฏิบัติการการพยาบ
สุขภาพจิตและจิตเวช 1) ซึ่งเปน็โครงการที่จัดขึ้นผ่าน
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช 1 ให้แก่
ประชาชน ณ ชุมชนทา่ม่วง  กิจกรรมการคัดกรอง
สุขภาพจิตและให้คำแนะนำดา้นสุขภาพจิตแก่
ประชาชนในตำบลท่าม่วง และเป็นโครงการแบบให้
เปล่าโดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ  (3.1.3.1) 

3.1.3.1 รายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชน
ตำบลท่าม่วง(รายวชิา
ปฏิบัติการการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 1) 
 

4 ประเมินความสำเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และ
นำเสนอกรรมการ
ประจำคณะ เพื่อ
พิจารณา 

คณะฯได้ติดตามประเมินความสำเร็จตามตัวบง่ชี้ของ
แผนบริการวชิาการ พบว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏบิัติการบริการวชิาการประจำปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ 1) การจัดโครงการบริการวิชาการฯ 
เป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
ข้อที่มหาวิทยาลัยต้องบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลในชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในรูปแบบของการบริการวิชาการ 
และบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1) มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้การบริการวิชาการท่ีดีแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 2) สร้างความร่วมมือระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงานส่วนราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้  1) 
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 2) 
พัฒนาการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น บูรณาการ
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตร 

3.1.4.1รายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชน
ตำบลท่าม่วง(รายวชิา
ปฏิบัติการการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 1) 
3.1.4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง
ที่ 3/2562เมื่อวันที่  6มกราคม 
2563 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
    คณะพยาบาลไดป้ระเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการฯตามรายละเอียดดังนี ้
    โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
การส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลทา่ม่วง 
(รายวิชาปฏบิัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 1)  

ดำเนินการในช่วงระหวา่ง ต.ค–พ.ย. 2562 (3.1.4.1) 
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที่ 3 จำนวน 60 คน ประชาชนที่
อาศัยในชุมชนทา่ม่วง จำนวน 120 คน อาจารย์ 
จำนวน 3 คน ใช้งบประมาณ 20,000 บาท ตามแผน
ฯ บรรลุตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้  1) นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชัน้ปีที่ 3 สามารถใช้ความรู้เรื่องการประเมิน
ความเครียดและบำบัดความเครียดได้เหมาะสม      
2) นักศึกษามีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับการ
ประเมินความเครียดและบำบัดความเครียด ร้อยละ 
100 และมีความเครียดลดลง รอ้ยละ 60 4) 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
4.65 4) ดำเนินโครงการโดยการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา NUR 
2502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  1  
คณะได้นำผลการประเมินความสำเร็จของแผนและ
ผลการประเมินโครงการบริการวิชาประจำปี
งบประมาณ 2563 ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ รายงาน
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการในประจำปี
งบประมาณ 2564 ต่อไป (3.1.4.2)  

5 นำผลการประเมินตาม
ข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

    คณะฯไดน้ำผลจากการประเมินแผนบริการ
วิชาการและผลการประเมินโครงการมาทบทวนเพื่อ
จัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในปี
การศึกษา 2563 พบว่าจากการสำรวจในปีการศึกษา 
2561 ยังมีปัญหาความต้องการของชุมชน ซี่งจดั
อันดับไว้ในลำดับที่ 3 อีก 1 เรื่องที่ยังไม่มีการ
ให้บรกิารวิชาการ คือ โครงการเด็กฯ จึงนำมา
พิจารณาร่วมกับผลการประเมินโครงการบริการ
วิชาการ พบว่า การจัดโครงการฯ นี้ได้มีการจัดอยา่ง
ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี และมีการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุม ร้อยละ 100 ซึ่งผลการ
คัดกรองสุขภาพจิตพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะ
สุขภาพจิตดีและได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตได้ใน

3.1.5.1 แผนปฏิบัติการ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2564 
3.1.5.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ระดับดี ในปีการศึกษา 2563 จึงได้พิจารณาอีก
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและจดั
ดำเนินการในเชิงบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 และระบุ
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ ได้รบัพิจารณาให้จัด
ดำเนินการตามแผน ต่อไป 

6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบนั 

คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบันโดยร่วมกับมหาวทิยาลัยในการ
จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ามว่งในโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไ์ด้ดำเนนิการ
กิจกรรมย่อย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุก
กลุ่มวัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามว่ง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ใน
เขตเทศบาลตำบลทา่ม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายของโครงการประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่ตำบลท่ามว่ง โดยแบ่งกิจกรรมเป็นช่วง
วัย ได้แก ่กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียน กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีอาจารย์ประจำคณะ
พยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน คิด
เป็น ร้อยละ 56.68 ของอาจารย์ทั้งหมด มีรายชื่อผู้
ร่วมโครงการ ดังนี้ 1) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ดา
ริณี สุวภาพ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิรันดร์ 
อุดมสุขถาวร 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย พงษ์
แก้ว  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ภารัตน์ ไชย
ชนะแสง 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติญา โพธิ์ศรี 6) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา พลพุทธา 7) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์   8) 
อาจารย์ กรกนก ตระกูลการ 9) อาจารย์ ณัฐิกา 
ราชบุตร 10) อาจารย์ ชนิดาวดี สายืน 11) ดร.
ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล 12) อาจารย์ บุณยดา วงค์
พิมล 13) อาจารย์ กิรณานันท์ สนธิธรรม 14)
อาจารย์ อัจฉรา วริลุน 15) อาจารย์ สมหมาย กุม

3.1.6.1 แผนปฏิบัติการ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 
3.1.6.2 รายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ 
รายไตรมาสที่ 1-3  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ผัน 16) อาจารย์ โชติระวี อินจำปา 17 ) อาจารย์
ทองมี ผลาผล 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่  4.1  : ระบบและกลไกการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1 กำหนดผู้รับผดิชอบใน
การทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มีการกำหนดระบบและ
กลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรมไว้ในคู่มือการ
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4.1-
1-1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม 
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่ 001/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร ์ โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(4.1-1-2) 

4.1-1-1 คู่มือการดำเนินงาน
ด้านทำนบุำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-1-2 คำสั่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่ 001/2562  ลง
วันที่  1 มีนาคม 2562  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 จัดทำแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกำหนด
ตัวบ่งชีว้ัดความสำเร็จ
ตามวัตถุ ประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถดำเนินการได้
ตามแผน 

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้มีการประชมุและจัดทำแผนฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม (4.1-2-
1) เพื่อพิจารณากิจกรรมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการ (4.1-2-2) ระบุ
งบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ  กำหนดตัวบ่งชี้
วัดความสำเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณจำนวน 101,000 บาท  (4.1-2-2) 
และเสนอแผนในที่ประชุมคณะฯเพื่อให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการพิจารณา แลว้จึงนำไปจดัทำ

4.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 
2  
4.1-2-2  แผนปฏิบัติ
ราชการฝา่ยพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนคือ เพือ่ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่
นักศึกษาด้านอนุรักษ์ พัฒนา ถา่ยทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิชาชีพพยาบาล และมีตัวชีว้ัด
ความสำเร็จ 4 ตัวบง่ชี้ ดังนี้ 1) จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 3) นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทางวชิาชีพพยาบาล ได้แก่ โครงการมอบ
หมวกและเสื้อ และโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
แถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผูส้ำเร็จการศึกษา
หลักสูตร    พยาบาลศาสตรบณัฑิต ร้อยละ 100   4) 
นักศึกษาสะท้อนคิดในเชิงบวกจากการเข้าร่วม
โครงการได้อนุรักษ์ พัฒนา ถา่ยทอดประเพณีท้องถิ่น  
ดังนี ้
1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมกับ
มหาวิทยาลยั มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก ่
1) กิจกรรมไหว้ครู  
2) กิจกรรมลอยกระทงจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โครงการที่ทางคณะฯ ดำเนนิการ ได้แก่  
1) โครงการมอบหมวกและเสื้อนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562   
2) โครงการวันไหว้คร ู
3) โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธมีอบแถบหมวกและเข็ม
สถาบนัแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลกัสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

3 กำกับติดตามให้มีการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีกระบวนการกำกับติดตามแผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั ้งหมด 3 ครั ้ง โดย
ดำเนินการดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562  สรุปผลการ
ดำเนินโครงการในภาคการศึกษ 1/ 2562 ผลการ
ประเมินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้ว ัดทุก
โครงการ และพบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละโครงการ 
ได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
(4.1-3-1) 
-การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการในภาคการศึกษาที ่ 2/2562 และ 
3/2562  ผลการประเมินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
น ักศ ึกษาและทำน ุบำรุ ง
ศ ิ ลปว ัฒนธรรม  คร ั ้ งที่  
3/2562 
4.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
น ักศ ึกษาและทำน ุบำรุ ง
ศ ิ ลปว ัฒนธรรม  คร ั ้ งที่  
4/2562   
4.1-3-3 ร า ย ง า น ก า ร ท ำ 
Focus group ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และตัวชี้วัดทุกโครงการ และพบปัญหาและอุปสรรคใน
แต่ละโครงการ ได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป (4.1-3-2) 
-การประชุม Focus group วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
แบบออนไลน์ สรุปผลการดำเนินโครงการตลอดปี
การศึกษา ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
(4.1-3-3) 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 (4.1-3-
4) 

น ักศ ึกษาและทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  
4.1-3-4 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามยุทธศาสตร์ ไตร
มาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 
 

4 ประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ที่วดั
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนด้านทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรมมีวัตถุประสงค์
ของแผนคือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนกึให้แก่นักศึกษาด้าน
อนุรักษ์ พัฒนา ถา่ยทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวชิาชีพ ซึ่งจากการทำ focus group 
(4.1-4-1) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชัน้ปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนที่ตั้งไว้คือ ปลูกฝังจิตสำนึก 
อนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอดประเพณีท้องถิ่นและ
วิชาชีพพยาบาล และมตีัวชี้วัดความสำเร็จ 4 ตัวบง่ชี้ 
ดังนี้ 1) จำนวนผู้เข้าร่วมทุกโครงการมากกว่าร้อยละ 
80 2) ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมทุกโครงการ ได้คะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 3) 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทางวชิาชพีพยาบาล ได้แก่ 
โครงการมอบหมวก และเสื้อ และโครงการปจัฉิมนิเทศ
และพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบนัแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร    พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 4) นักศึกษา
สะท้อนคิดในเชงิบวกจากการเข้าร่วม 
โครงการได้อนุรักษ์ พัฒนา ถา่ยทอดประเพณี สรุปผล
การดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 (4.1-4-2) พบดังนี ้

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.85  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 

3. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทางวชิาชพี ได้แก่ 
โครงการมอบหมวก และเสื้อ และโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ มอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน 
ร้อยละ 100 

4.1-4-1 รายงานผลการทำ 
Focus group วันที่31 
พฤษภาคม 2563  
4.1-4-2 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมในแต่
ละไตรมาส 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
4. นักศึกษาสะท้อนคิดในเชิงบวกจากการเข้า

ร่วมโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด
ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการใช้ภูมิปัญญา
ไทย 

5 นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
นำเสนอผลการดำเน ินงานโครงการ ประเม ินผล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข (4.1-5-1)  นำเสนอต่อที่ประชุมฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-5-
2)  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงแผนหรือ
การจัดกิจกรรม ในโครงการครั้งต่อไป และคณะฯ ได้
ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพใน
การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (4.1-5-3)  
ด้านการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ ื ่ อจ ั ดทำแผนทำน ุบำร ุ งศ ิลปว ัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ 2563 (4.1-5-4)   เช่น โครงการปัจฉิม
น ิเทศและพิธ ีมอบแถบหมวกและเข ็มสถาบันแก่
ผ ู ้สำเร ็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมในช่วงบา่ย 
ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นช่วงเช้า และให้มีพิธีกรภาคภาษาอังกฤษร่วมด้วย
ตลอดการจัดโครงการ (4.1-5-1) และนำผลการดำเนิน
ต ่อคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาว ิทยาลัยราชภัฏร ้อยเอ ็ด การประช ุมคร ั ้งที่  
2/2562 (4.1-5-5) 

 

4.1-5-1 รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การ ประจำปีงบประมาณ 
2563  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
4.1-5-3 ร า ย ง า น ก า ร ท ำ 
Focus group ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
น ักศ ึกษาและทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  
4.1-5-4 แผนปฏิบัติราชการ
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 
4.1-5-5  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
การประชุมคร้ังที่ 2/2562 

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกจิกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานบญุกฐินที่มหาวิทยาลัยจดั
ทอดถวายที่วัดนิคมพฒันาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2562 (4.1-6-1)  และมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมทาง
เวปไซด์มหาวิทยาลัย และทาง Facebook คณะฯ (4.1-
6-2)  และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอย
กระทงที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกับกิจกรรมของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่บึงพลาญชยั (4.1-6-3)  สำหรับประเพณีทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมทางวิชาชีพพยาบาล (โครงการรับ
หมวกและเสื้อ และโครงการปัจฉิมนิเทศ มอบแถบหมวก

4.1-6-1 เผยแพร่กิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกฐิน 
4.1-6-2 ภาพถ่ายใน FB 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลยัร้อยเอ็ด  
4.1-6-3 เผยแพร่กิจกรรม
การเข้าร่วมงานวนัลอย
กระทงที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
และเข็มสถาบนั) มีการเผยแพรท่างเวปไซด์ 
มหาวิทยาลยัและคณะ FB คณะฯ และทาง youtube 

7 กำหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

ไม่ไดด้ำเนินการ  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวชี้วัดที่  5.1  : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 -6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT  โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของ
คณะและพฒันาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏบิัติการประจำปตีาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบง่ชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบนัเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 

    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ในไตรมาส ที่ 3 พบว่า มีการ
นำแผนสู่การปฏิบัติ คิดเปน็ร้อยละ 60.71 และ
คณะฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 
2565) ในคราวประชุมอาจารย์ สมัยสามัญ คร้ังที่ 
6/62 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำไปสู่การปรับ
แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ (พ.ศ. 2561-
2565) และพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับ
ปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) และแผนกลยทุธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565   

5.1.1.1 บันทึกเชิญประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
5.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับ
ปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)  
5.1.1.3 แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565   
5.1.1.4 แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 

ที่มีการทบทวน ในการประชุมเชิงปฏบิัติการ เมื่อ
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562  และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
และให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม คร้ังที่ 
2/2562 วันที่  26 กรกฎาคม 2562  ต่อจากนั้นได้
นำเสนอต่ออธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อให้การอนุมัติ  

5.1.1.5 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 
5.1.1.6 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2561-
2565 
5.1.1.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง
ที่ 2/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 วาระเพื่อพิจารณา 

2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทนุต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล
ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

     คณะฯ มีคณะกรรมการด้านการเงินในการ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยตน้ทนุต่อหน่วยในหลักสตูร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง  เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันดังนี ้
     ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร ์
มีอาจารย์ 24 คน มีนักศึกษา 236 คน 
     ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา = 76,451.96 บาท 
โดยมีค่าบำรุงการศึกษา 90,000 บาท/คน/ป ี
     เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ตามกรอบการประเมินในด้านต่างๆ สรุป
ได้ดังนี ้
     ความคุ้มค่า คณะฯมีรายไดต้่อหัวมากกว่า
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา สามารถผลิตพยาบาล
วิชาชีพ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเปน็และ
ต้องการของสังคม 
     ประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาในจำนวนสูงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ในเวลาตามที่กำหนด 4 ปี  ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี (3.69) 
     ประสิทธผิล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
ระดับดี 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
     โอกาสในการแข่งขันอยู่ในระดับดีกลา่วคือ 
ค่าบำรุงการศึกษาอยู่ในระดับตำ่กว่าค่าเฉลี่ยของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ 

5.1.2.1 คำสั่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ที่ 004/2563 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน คณะพยาบาล
ศาสตร์ ลงวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 
5.1.2.2 รายงานการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ปีการศึกษา 
2562 
5.1.2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเร่ืองค่าบำรุง
การศึกษา 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ในระดบัต่ำกว่าคณะพยาบาล
ศาสตร์อ่ืนๆ หลายแห่ง 
     คณะฯ ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาลต่อเนื่อง 3 ปี และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 
2561 ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 
เป็นที่เรียบร้อย   

3 ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เปน็ผล
จากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่สง่ผล
ต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

     1) คณะพยาบาลศาสตร์มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนา้ที่ในการ
กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการบริหารความ
เสี่ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะ  
    2) คณะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดย
แผนดังกลา่วมีการกำหนดกิจกรรมในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทกุระดับในด้านการ
บริหารความเสี่ยงและดำเนนิการแก้ไข ลดความ
เสี่ยงในรอบปีการศึกษา 2561 และคณะมีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงานและจัดลำดบัความสำคัญของปจัจัย
เสี่ยง ทั้งหมด 4 ลำดบั ดังนี้  
 
อันดับที ่ 1 ความเสี ่ยงด้านการเดินทางไปฝึก
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่ง
ฝึกหลักของคณะ มีการจัดแผนการฝึกปฏิบัติให้กับ
นักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ในทุกชั้นปี  
ระดับความเสี ่ยงมากที ่ส ุด  เนื ่องจากที ่ต ั ้งของ
มหาวิทยาลัยฯมีระยะทางห่างจากแหล่งฝึก 26 
กิโลเมตร นักศึกษาต้องเดินไปเช้า-กลับเย็นทุกวัน 
รวมระยะทาง 52 กิโลเมตร แม้ว่าคณะพยาบาลจะ 
ได้มีการจัดรถรับส่งนักศึกษาตลอดระยะเวลาการ
ฝึกปฏิบัติ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาอาจยังไม่พบ
อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง แต่
ยังคงมีความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
เดินทาง เนื่องจากระดับความถี่ของการเดินทางที่
ต้องเดินทางทุกวันและแต่วันละวันมีนักศึกษาต้อง
เดินด้วยรถโดยสารจำนวนมากและรถโดยสาร
หลายคัน จึงยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุด้วยเหตุผลดังกล่าว 
 

5.1.3.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ประจำปี 
2561-2562  
5.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2563 
5.1.3.3 คู่มือบริหารความเสี่ยง 
5.1.3.4 บันทึกข้อความขอ
ความร่วมมือการจัดหาที่พักใน
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสำหรับ
นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัตงิาน 
5.1.3.5 คู่มือฝึกปฏิบัติรายวิชา
ฯ 
5.1.3.6 ระบบสารสนเทศ 
5.1.3.7 รานงานประชุม
อาจารย์มติในการระบุเกณฑ์
พิจารณาอาจารย์เรียนต่อระดับ
ปริญญาเอก  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
อันดับที่ 2  โอกาสเกิดความผิดพลาดทำให้เกิด
อุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตำ จากการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ ระดับ
ความเสี่ยงมากทีสุ่ด  
จากการทบทวนอุบัติการณ์ในปทีี่ผ่านมาย้อนหลงั 
3 ปี พบว่า ปี 2560 มีจำนวน  8 ราย ปี 2561 มี
จำนวน 5 ราย และในปี 2561 จำนวน 1 จากการ
รวบรวมข้อมูลพบอุบัติการณ์ที่เกิดในรายวิชาติ่ไปนี้ 
ได้แก่ รายวิชาปฏบิีติการพยาบาลพื้นฐาน รายวชิา
ฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ 1 และรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน่ 2 รายวชิาฝึกปฏิบัติการ
ผู้ใหญ่ 1 ซึ่งจากการประเมินสาเหตุของการเกิด
อุบัติการณ์ พบวา่อาจเกิดจากนกัศึกษายังขาด
ความตระหนักต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
ของมีคมทิ่มตำ ทั้งนี้จากการประเมินความพร้อม
ด้านสภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วยที่คัดเลือกเป็น
แหล่งฝึก พบว่าเป็นแหล่งฝึกที่มคีวามพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ มีผูป้่วยจำนวนมาก 
และมีหัตถการการพยาบาล ที่เพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา เอ้ือต่อการจัดการเรียน ส่วนการประเมิน
ด้านปัจจัยดา้นอาจารย์ผู้สอนตอ่สัดส่วนผู้เรียน 
คณะฯได้มีการกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 7-8 ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และมี
อาจารย์นิเทศ อยู่ประจำหอผู้ปว่ย ให้การดูแล
นักศึกษาใกล้ชิดและตลอดเวลา รวมทั้งก่อนฝึก
ปฏิบัติงานได้มีการปฐมนิเทศรายวิชาฯและการ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติที่คณะฯ 
พร้อมทั้งการชี้แนวทางการปฏบิตัิตนเพื่อป้องกัน
ตนเองจากกการสัมผัสเชื้อจากผูป้่วยและการ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตำ แต่จาก
การทบทวนสถิติอุบัติการณ์ในปทีี่ผ่าน 3 ปี
ย้อนหลัง มีแนวโน้มของการเกิดอุบัติการณ์ที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีอุบัติการณ์ จึงยังคงเฝ้า
ระวังความเสี่ยงนี้   
อันดับที่ 3 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
และการตัดสนิใจ (MIS) ระดบัความเสี่ยงมาก 
ในปีการศึกษาทีผ่่านมา ปี 2560 ได้มีการจัดทำ
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) โดยมีข้อมูลการบริหารองค์กร 
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเชี่ยวชาญของบุคคลใน
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
องค์กร ข้อมูลพันธกิจการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่  มคอ.3  มคอ.4, มคอ. 5, มคอ.6  แผนการ
สอน ข้อมูลพันธกิจการวิจัย ข้อมูลพันธกิจการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลพันธกิจการบริการ
วิชาการแก่สังคม และข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น ดา้น
การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการพฒันา
นักศึกษา ซึ่งจากการใช้ระบบระบบสารสนเทศฯ 
ในระยะ 2 ปี ทีผ่่านมา พบว่าระบบฯ ดังกล่าวยัง
ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ มีข้อด้อย คือ เป็นเพียงการ
แสดงข้อมูลและเก็บบนัทึกข้อมูลเท่านัน้ ยังไม่
สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังนั้นในปีการศึกษา 
2561 จึงได้ทำการบนัทึกขออนุมัติงบจาก
มหาวิทยาลยัการเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ
สำหรับการบริหารและการตัดสนิใจ (MIS) ระบบ
ใหม่ ที่สามารถแสดงข้อมูลครบถ้วนพันธกิจหลัก
ของคณะฯ และสามารถบนัทึกข้อมูลได้เป็น
ปัจจุบนั รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการตัดสินใจต่อการ
บริหารงาน 
อันดับที่ 4 อาจารย์จบปริญญาเอกมีจำนวนน้อย
ระดับความเสี่ยงมาก 
เนื่องจากปัจจบุันในคณะฯมีอาจารย์ทั้งหมด
จำนวน 30 คน แต่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
มีการสนับสนนุทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ และคณะฯ
สนับสนนุทุนเวลาให้ลาศึกษาตอ่ได้ แต่ในปี2562 
ได้มีอาจารยไ์ปสอบเพื่อศึกษาตอ่ แต่ไม่ผ่านการ
สอบเนื่องจากมีสมรรถนะทางดา้นภาษาอังกฤษที่
ยังน้อย  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
   คณะได้มีการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดย
ดำเนินการดงัต่อไปนี้  
   1) ร่วมประชุมปรึกษา และวางแผนร่วมกับ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการจัดหาหอพักภายใน
โรงพยาบาลสำหรับนักศึกษา ไดพ้ักตลอด
ระยะเวลาที่มีการฝึกงานที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางของ นักศึกษา ได้
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันให้มีการจัดสรรพื้นที่
ในโรงพยาบาลในส่วนทีส่ามารถปรับปรุง และจัด
อุปกรณ์ให้เป็นที่พักเฉพาะสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งสามารถพักได้
ประมาณ 60 คน โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สนับสนนุจัดหาสถานที่และให้คณะดำเนนิการเร่ือง
งบประมาณการจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์สำหรับจัดทำที่
พักเอง คณะได้ดำเนนิขออนุมัติงบประมาณฯ จาก
มหาวิทยาลยั และได้รับการอนมุัติฯ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ดงักล่าว
ให้เป็นที่พักนักศึกษาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและ
พร้อมให้นักศึกษาเข้าพักได้ประมาณเดือนสิงหาคม 
2563 )  
 2 ) ประสานงานกับโรงพยาบาลในการให้ข้อมูล
เก่ียวกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากของมีคมทิ่มตำ
จากการฝึกปฏิบัตงิานในทุกรายวิชา และระบุใน
คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ  
3) ได้รับการอนุมัติจากรองอธิการฝ่ายบริหารฯ
และอนุมัติงบประมาณให้มีการจัดทำสารสนเทศ
สำหรับการบริหารและการตัดสนิใจ ระบบใหม่ ซึ่ง
อยู่ระหว่างการวางแผนเขียนโปรแกรมระบบ
สารสนเทศสำหรับการบริหารและการตัดสนิใจ ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถแสดงข้อมลูที่เป็นปัจจุบนั
และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งผูบ้ริหารสามารถนำมาใช้
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพได้  
4) มีแผนพัฒนาอาจารย์เรียนตอ่ระดับปริญญาเอก
ปีละ  1-2 คน โดยให้แต่ละกลุ่มวิชาฯ ได้สำรวจ
ความต้องการการเรียนต่อของอาจารย์และ
จัดลำดบัการศึกษาต่อ เพื่อวางแผนให้ขออนุมัติไป
สมัครสอบและสอบเรียนต่อ  
    จากการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในรอบปีการศึกษา 2561 ได้ใชผ้ลการดำเนนิงาน
เฉพาะภาคต้น เนื่องจากภาคปลายมีสถานการณ์
การระบาดของโรคCOVID-19 วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงทีล่ดลงและยงัคงอยู่ ตามลำดับความ
เสี่ยงจากมากไปน้อย จำนวน 3 ลำดับ 4 เรื่อง 
แบ่งเป็นระดบัความเสีย่งมาก 2 เร่ือง ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 1 เร่ือง และระดับความเสี่ยงน้อย 
1 เร่ือง  ดังนี้  
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
อันดับที่ 1 ความเสี่ยงมาก 
  1) อาจารย์จบปริญญาเอกมีจำนวนน้อยยังคงอยู่ 
  2 ) ความเสี่ยงด้านการเดินทางของนักศึกษาไป
ฝึกปฏิบัติงาน   
อันดับที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง คือ โอกาสเกิด
ความผิดพลาดจากการถูกของมีคมทิ่มตำในขณะ
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ 
อันดับที่ 3 ความเสี่ยงน้อย ระบบสารสนเทศ
สำหรับการบริหารและการตัดสนิใจ (MIS) 

4 บริหารงานดว้ยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ดำเนินงานอยา่งชดัเจน 

 ผ ู ้บร ิหารคณะได ้ใช ้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานในคณะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารได้กำกับดูแลให้ 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการและกิจกรรมให้
สำเร็จตามกรอบเวลาและบรรลุเป้าประสงค์ตาม
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563   โดยการ
จัดสรรงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการโดยการส่งหนังสือติดตาม เป็นระยะ 
ตามไตรมาส มีการสรุปประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด          
   2. หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการออกแบบ
กระบวนการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ โดยจัดทำ
เป็นระบบและกลไกการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น 
การทำระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  ระบบและกลไก
การบริการวิชาการ ระบบและกลไกการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานในคณะครอบคลุมพันธกิจต่างๆได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทำให้การ
บริหารจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่ง
ได้แก่ คู ่มือการบริการวิชาการชุมชน คู ่มือการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น มี
การประชุมคณาจารย์เพื่อการมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีคำสั่งมอบหมายภาระงาน
เพ ื ่อการส ื ่อสารและประส ิทธ ิภาพของการ
ปฏิบัติงาน  

5.1.4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 
คณะพยาบาลศาสตร ์
5.1.4.2 รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
 
5.1.4.3 ข้อบังคับคณะพยาบาล
ศาสตร ์
5.1.4.4 คำสั่งคณะกรรมการ
ดำเนินงานที่ 004/2563 
5.1.4.5 คู่มือการบริหาร
หลักสูตร 
5.1.4.6 คู่มือการปฏิบัติงาน
การเงินและบญัช ี
5.1.4.7 คู่มือห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.8 โครงสร้างองค์กรและ
การบริหารคณะฯ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
   3. หลักการตอบสนอง คณบดีมีการบริหาร
จัดการโดยใช้หลักการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 5 กลุ่มวิชา 
เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุขภาพและการ
พยาบาลแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาวะ
สุขภาพครอบคลุมด้านต่างๆได้แก่ 
   - การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 
   - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
   - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
   - การพยาบาลชุมชน  
   - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
  4. หลักภาระรับผิดชอบ  ผู ้บริหารได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ อาจารย์และนักศึกษาดำเนินกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคมตามปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
ของประชาชนเช่นการจัดอบรมแกนนำเยาวชนเขต
เทศบาลตำบลท่าม่วงในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงอย่างต่อเนื่อง 
   5. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารมีการกำกับดูแล 
การจัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะ
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัดโดยมีการแต่งตั้งกรรมการกำหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ กรรมการกำหนดราคา
กลาง และกรรมการตรวจรับพสัดุ โดยใช้
กระบวนการ E-Bidding จากบริษัทผู้เสนอราคา
อย่างน้อย 3 บริษัท  
          การบริหารงานด้านอื่นๆ ผู้บริหารได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณเพื่อ
กำกับดูแลการเงินและงบประมาณคณะให้ถูกต้อง
กับแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี การเบิกจ่ายและการตัดยอดบัญชี และให้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบ
ภายในการใช้งบประมาณประเภทต่างๆให้ถูกต้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลัง  
   6. หลักการมีส ่วนร่วม คณบดีแต่งตั ้งคณะ
กรรมการบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ร่วมกระบวนการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ
และม ี ก า รป ระช ุ ม คณะกรรมกา รบ ร ิ หา ร 

5.1.4.9 รายงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น รายไตรมาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.10 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กำหนด 
คุณลักษณะ กำหนดราคากลาง  
จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสด ุ
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.11 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร ์
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมคณาจารย์
และบุคลากรคณะ  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ค ิ ด  แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า  ต ั ด ส ิ น ใ จ แ ล ะ ร ่ ว ม
กระบวนการพัฒนาคณะอย่างแท้จริง และคณบดี
เปิดโอกาสให้รองคณบดีและหัวหน้ากลุ่มวิชามีส่วน
ร่วมในการประเมิน  เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชา    
  7. หลักการกระจายอำนาจ   ผู้บริหารมีระบบ
การบริหารงานโดยการกระจายอำนาจสู่บุคลากร
ทุกระดับ เช่น ผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้า
กลุ่มวิชา ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หัวหน้า
สำนักงานคณบดี และ บุคคลากรสายสนับสนุนแต่
ละฝ่ายเป็นต้น  ในกรณีที ่คณบดีไปราชการไม่
สามารถปฏิบัติงานที่คณะได้ จะมอบหมายให้รอง
คณบดีปฏิบัติราชการแทนเพื่อให้การบริหารงาน
ของคณะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
  8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
ต ่ า ง  ๆ ได ้แก ่  ข ้อบ ั งค ับ  กฎระเบ ียบ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อบังคับ กฎระเบียบ
ของคณะ อย่างเคร่งครัด เช่น การเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบการเงิน งบประมาณ การปฏิบัติงานพัสดุที่
ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 
2535 และโดยเฉพาะข้อบังคับของคณะฯเป็นต้น 
และได้ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับพร้อมจัดทำคู่มือต่างๆให้บุคลากร
ได้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น คู่มือ
อาจารย์  ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน 
เป็นต้น 
   9. หลักความเสมอภาค  คณบดียึดหลักความ
เสมอภาคในการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
สำหรับคณาจารย์สายวิชาการและบุคลากรสาย
สน ับสน ุนอย ่ า ง เท ่ า เท ียมก ัน เช ่นการได ้รับ
งบประมาณสนับสนุนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการคน
ละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา สายสนับสนุน 7,000 
บาท /ปีการศึกษา การมอบหมายภาระงานให้มีความ
เหมาะสม การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงาน เช่นห้องทำงาน โต๊ะทำงาน 
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์การสอนอย่างเท่า
เทียมกัน    

 
5.1.4.12 คำสั่งมอบหมายรอง
คณบดีให้รักษาราชการแทน 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.13 ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การขออนุมัติงบประมาณ และ
การตัดยอด 
5.1.4.14 ระเบียบเบิกจ่าย
งบประมาณการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.15 แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.16 รายงานการประชุม
อาจารย์สมัยสามัญ ครั้งที่ 
1/63 วันที่ 14 มกราคม 2563 
วาระเพื่อพิจารณา 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
   10. หลักมุ ่งเน้นฉันทามติ   ผู ้บริหารใช้การ
ประชุมอาจารย์เพื่อหาข้อตกลงในประเด็นที่เป็น
ข้อขัดแย้ง หรือเมื ่อมีความเห็นแตกต่างในการ
ดำเนินกิจกรรมของคณะ เช่นการกำหนดเกณฑ์
การให้ทุนลาศึกษาต่อของอาจารย์ โดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
และคณาจารย์  

5 ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและ
นำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. ด้านการผลิตบัณฑติ 
   คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้และประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
(KM) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านการวิจัย มวีัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ร่วม
สอนได้หาแนวปฏบิัติที่ดี และเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดี (best practice) โดยเฉพาะด้านการผลิต
บัณฑิต ซึ่งมปีระเด็นการจัดการความรู้ คือ การ
จัดการความรู้เทคนิคการสอนสำหรับนักศึกษา ยุค 
4.0    
  1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวชิาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและ
แผนร่วมกับคณะกรรมการการจดัการความรู้ของ
คณะฯ รวมทั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ
จัดทำแนวปฏิบัตทิี่ดีออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 
2. ด้านการวิจัย 
    ด้วยช่วงปีที่ผา่นมา ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและบทความทางวชิาการ ตีพิมพ์และ
เผยแพร่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มข้ึน แต่ปัจจุบนัยังมี
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ทีย่ังไมไ่ด้ตำแหน่งทาง
วิชาการ จัดกิจกรรมKM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างอาจารย์ในคณะฯ ประเด็นการจัดการ
ความรู ้คือ “เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
วารสารวชิาการระดบัสากล”โดยอาจารย์ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริม
สนับสนนุให้อาจารย์มีการทำวิจยัมากข้ึน และ

5.1.5.1 คำสั่งที่ 001/2563 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานคณะพยาบาล
ศาสตร์   
5.1.5.2 แผนการจัดการความรู้ 
ประจำปีการศึกษา 2562  
5.1.5.3 โครงการการจัดการ
ความรู้เทคนิคการสอนสำหรับ
นักศึกษา ยุค 4.0    
5.1.5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเทคนิค
การสอนสำหรับนักศึกษา ยุค 
4.0    
5.1.5.5 รายงานสรุปโครงการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัยใน
คณะฯ  
5.1.5.6 คู่มือพัฒนาระบบและ
กลไกในคณะฯ 
5.1.5.7  หนังสือ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งทนุใน
คณะฯ  
5.1.5.8  ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.1.5.9 รายงานการอบรมวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
5.1.5.10 ภาพรายงานการไป
อบรมด้านการวิจัยของ
อาจารย์ในคณะฯ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ตีพิมพ์มากข้ึน จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามขั้นตอนกระบวนการ KM คณะสามารถถอด
บทเรียนและทำให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ดี ดังนี ้
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์

ที่มีประสบการณ์ การขอทุนวิจยั และ
ดำเนินงานวิจัยจนประสบความสำเร็จ กับ
อาจารย์ในคณะฯ[5.1.5.1] 

2. คณะพยาบาลประกาศให้ทุนสนบัสนนุการวิจัย
แก่อาจารย์และแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ 
และจัดทำประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง
การสนับสนนุทุนวิจัยแก่อาจารย์ [5.1.5.2] 

3. จัดศูนย์ให้คำปรึกษาดา้นการวิจยั โดยมีคณบดี
เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ใน
คณะด้านการทำวิจยั [5.1.5.3- 5.1.5.5] 

4. มีการอำนวยความสะดวกในการขอทุนและ
การทำวิจัยเปน็ระยะโดยคณะกรรมการวิจัยฯ
ของคณะฯ [5.1.5.6] 

5. จัดทำคู่มือจัดการด้านวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ของคณะพยาบาลศาสตร์และเผยแพร่แก่
อาจารย์ในคณะฯและเผยแพร่ผา่นห้องสมุด
คณะ [5.1.5.7] 

6. สรุปและเผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดใีนกิจกรรม 
KM ของมหาวิทยาลัย [5.1.5.8-5.1.5.10] 
จากการดำเนนิการเช่นนี้ทำให้มจีำนวน 

อาจารย์ขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น
จำนวน 13 โครงร่าง (งบประมาณ 580,000 บาท)  
มีจำนวนผลงานวิจัย บทความวชิาการและงาน
สร้างสรรค์ได้รับการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 

5.1.5.11  ผลงานการเข้า
รับคำปรึกษาดา้นวิจัย 
5.1.5.12 ภาพถ่ายห้องให้
คำปรึกษาและอาจารย์เข้ารับ
การปรึกษา 
5.1.5.13 รายงานการประชุม
แจ้งการให้ทุนวิจัยของคณะ
พยาบาลศาสตร์  
5.1.5.14 บันทึกเสนอโครงร่าง
วิจัยที่รับทนุคณะฯจำนวน  13
เร่ือง 
5.1.5.15 รายงานการประชุม
ชื่นชมอาจารย์ที่เสนอโครงร่าง
เพื่อขอรับทุน 
5.1.5.16 สัญญารับทุนจำนวน 
6 ทุน 
5.1.5.17 รายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัยของ
อาจารย์ที่รับทนุของคณะฯ 
5.1.5.18 ตารางการนำเสนอ
แนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการวิจัยใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั  
 

6 การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุ 

      คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สำรวจความต้องการ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งสายวชิาการและ
สายสนับสนนุระยะ 5 ปี และนำมาจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2561-2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
พยาบาลศาสตร์  

5.1.6.1 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 4 ป ี
5.1.6.2 กำหนดการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“หลักการและเทคนิคการเขียน
ผลงานทางวชิาการอย่างมี
คุณภาพ (ตำราและหนงัสือ) 
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
    คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง ดังนี ้
1) ประชุมวชิาการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
2) ศึกษาต่อในระดับเอก/การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรบุคคล ด้านการพฒันาศักยภาพ
อาจารย์พยาบาลในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการ 
การศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยไดส้นบัสนนุ
ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“หลักการและเทคนิคการเขียนผลงานทางวชิาการ
อย่างมีคุณภาพ (ตำราและหนังสือ) สำหรับ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด” และสนบัสนนุอาจารย์ให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกโดยมีการวางแผนร่วมกันทั้ง
คณะเร่ืองหลักเกณฑ์การศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ในคราวประชุมอาจารยส์มยัสามัญ ครั้งที่ 1 
วันที่ 14 มกราคม 2563 วาระเพื่อพิจารณา และ
ในปีงบประมาณ 2563 มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้
มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 2 คน  
  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนนิการเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และได้มีการกำกับ
ติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนดังกลา่วอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้สรุปผลการไปพฒันาตนเอง
ของบุคลากรซึ่งทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด” 
5.1.6.3 รายงานการประชุม
อาจารย์ คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 
14 มกราคม 2563 
5.1.6.4 สรุปผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 
 

7 ดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะที่ได้ปรบัให้การ

    คณะฯ ไดน้ำระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาสู่การปฏบิัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารคณะเพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจของ
คณะ โดย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5.1.7.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
5.1.7.2 ปฏิทินดำเนนิงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

ประจำปีการศึกษา 2562 (ตามรายองค์ประกอบ
และตัวบง่ชี้) 
2. ดำเนินงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของคณะที่ครบถ้วนตามแผนการดำเนนิงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 ของคณะ คือ 
  1. การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ ได้ดำเนินการดังนี้  
    1.1 การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาได้
จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน 
กำกับ และติดตาม โดยมีการประชุมคณาจารย์
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/62 วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 มอบหมายผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปี
การศึกษา 2562 และจัดทำปฏทิินในการ
ดำเนินงาน 
    1.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน และติดตามการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
    1.3  รวบรวมข้อมูลราย 6, 9 และ 12 เดือน
ตามตัวบง่ชี้และเกณฑ์การประกนัคุณภาพ 
    1.4 ประชุมเพื่อวิพากย์ SAR ระดับหลักสูตร
และระดับคณะให้สมบูรณ์เพื่อรับการประเมิน คร้ัง
ที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 
มิถุนายน 2563 
    1.5 นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวบง่ชี้ต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
  2. ปรับปรุงรายงานการประเมนิตนเองตามที่
คณะกรรมการประจำคณะให้ข้อเสนอแนะ และ
รายงานใน CHE QA Online  มีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 21
สิงหาคม 2563 
  3. นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561  จัดทำแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 
2562 

5.1.7.3 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
5.1.7.4 คำสั่งคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ที่ 013/2562 เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 
2562 (ตามรายองค์ประกอบ
และตัวบง่ชี้)  
5.1.7.5 รายงานการประชุม
คณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
12/62 วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 
5.1.7.6  รายงานการประชุม
อาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 6/63 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 วาระ
สืบเนื่อง รายงานผลการ
ประเมินตนเองระดบัหลักสูตร
และระดับคณะ 
5.1.7.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
สมัยวิสามญั เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการประเมิน
ตนเองทั้งระดับหลักสตูรและ
ระดับคณะ ครั้งที่ 2 วนัที่  15 
มิถุนายน 2563  
5.1.7.8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
5.1.7.9 โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ระดับคณะปีการศึกษา 2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
5.1.7.10 รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 
5.1.7.11 รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปี
การศึกษา 2561 
5.1.7.12 แผนปรับปรุง 
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2562 
 

 

ตัวชี้วัดที่  5.2  : ระบบกำกบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกการ

กำกับการดำเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     คณะฯ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ  โดยกำหนดหน้าที่ในการดูแลเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการ และงานประกันคุณภาพระดับ
หล ักส ูตร และระด ับคณะ ซ ึ ่ งทำงานร ่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาจาก 5 กลุ่มวิชาร่วม
เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคู่มือระบบและ
กลไกการดำเนินงานหลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์  เพื ่อให้อาจารย์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักสูตร
ดำเน ินงานการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาให้
ครอบคลุมตามการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด  และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จ ัดทำแผนการ

5.2.1.1 คำสั่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน คณะ
พยาบาลศาสตร์  
5.2.1.2 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2.1.2-1 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5.2.1.3 คู่มือระบบและกลไก
การดำเนินงานหลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร ์
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ดำเนินงานอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร ปีการศึกษา 
2562  
 

5.2.1.4 แผนการดำเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ปีการศึกษา 2562 
 

2 มีคณะกรรมการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่
กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจำคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

   คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร ม ีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานดังนี้ 
1. การติดตามผลที่เกิดกับนักศึกษา  
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2557  มีอัตราการคง
อยู่ของ ร้อยละ 100  
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคง
อยู่ ร้อยละ 93.33  
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559  มีอัตราการคง
อยู่ของ ร้อยละ 96.67  
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2560  มีอัตราการคง
อยู่ของ ร้อยละ 98.33  
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2561  มีอัตราการคง
อยู่ของ ร้อยละ 98.63 
- นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562  มีอัตราการคง
อยู่ของ ร้อยละ 98.67 
2. การกำกับ ติดตามคุณภาพอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที ่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน มีว ุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน และ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4 
คน อาจารย์ท ี ่ม ีค ุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 20 
อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 80 
3. การติดตามผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร = 4.06 
- อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100  
4. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.
3 และ มคอ.4 
-  ม ีการกำก ับ ต ิดตาม รายละเอ ียดว ิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา  โดยผ่านการ
เห ็นชอบของกล ุ ่มว ิชา และนำเสนอต ่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดการศึกษา 
5. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และ
รายงานผลการดำเน ินงานของประสบการณ์

5.2.2.1 รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
5.2.2.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
5.2.2.3 สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจำคณะ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
5.2.2.4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ทวนสอบระดับรายวิชา คณะ
พยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 
5.2.2.5 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ปีการศึกษา 
2562 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา และจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ ้นสุดปีการศึกษา ซึ ่งทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้จัดทำ มคอ. 7 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 
6. กำกับ ติดตามบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
- บัณฑิตประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 
- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
= 3.98 
     คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ
ระดับรายวิชา เพื ่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ อย่างน้อย
ร้อยละ 25 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต ิ ด ต า ม ค ุ ณ ภ า พ ห ล ั ก ส ู ต ร ต่ อ
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 

3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     คณะพยาบาลศาสตร์ม ีระบบและกลไกการ
ดำเนินงานในการจัดหาและดำรงไว้ซึ่งสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการฝ่ายทรัพย์ส ิน และความเส ี ่ยงฯ 
พิจารณาทบทวนแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   
1. หนังสือและวารสารในห้องสมุด มีจำนวนครบถ้วน
เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล มี E-Book 
และฐานข้อมูลในการสืบค้น 
2. ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดสรรครุภัณฑ์ทางการ
พยาบาลจำนวน 8 รายการ คือ 1. หุ่นแขนฝึกทักษะ
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2. หุ่นจำลองหญิงมี
ครรภ์ 3. หุ่นเชิงกรานพร้อมกะโหลกศีรษะทารก 4. 
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหอลดเลือด 5. 
เครื่องให้ยาอัตโนมัติ 6. หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารก
คลอดก่อนกำหนด 7. เครื่องดูดเสมหะ 8. ส้อมเสียง  
3. คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ในห้องเร ียน และห้องทำงานของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 

5.2.3.1 คำสั่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน คณะ
พยาบาลศาสตร ์
5.2.3.2 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ เร่ือง
การจัดสรรครุภัณฑ์เสนอ
มหาวิทยาลยั 
5.2.3.3 รายการจำนวนหนงัสือ 
วารสารในห้องสมุด 
5.2.3.4 รายการครุภัณฑ์
ทางการพยาบาล 
5.2.3.5 รายการจำนวน
คอมพิวเตอร์ 
5.2.3.6  รายการห้องปฏิบัติ 
การต่างๆ และรายการห้อง
ทำงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
4. ห้องปฏิบัติการต่างๆและห้องทำงานของอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 

5.2.3.7 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2562 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม
กำหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการ
ประจำคณะเพื่อ
พิจารณา 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ดำเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั ้นปีที ่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 30 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 
     คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรได ้ประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตระดับความพึงพอใจ 
= 4.50 
     คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรได ้นำเสนอ
รายงานผลการประเม ินค ุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อน
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
     จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร วันที่ 7 สิงหาคม 2563 และ
นำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ ประจำคณะฯ 
เพื่อพิจารณา 

5.2.4.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบั
หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2562  
5.2.4.2 คำสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2562 
5.2.4.3 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
5.2.4.4 รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อ
หลักสูตรโดยนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์รุ่น 4 
5.2.4.5 รายงานผลระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2562 

5 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจำคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในวันที่ 6 
มกราคม  2563 กรรมการประจำคณะ ได ้ ใ ห้
ข ้อเสนอแนะเพ ิ ่มเต ิมจาก Improvement plan 
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์เรื่องผลงาน
วิชาการและวิจัย คณะจะต้อง ส่งเสริมให้อาจารย์มี
ผลงาน และตีพิมพ์เพิ่มข้ึน 
     ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำ
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นและต่อเนื่องโดย  
1. การส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเร ียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัด
โครงการการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการเรยีนใน
ศตวรรษที่21 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู ้และ

 5.2.5.1 Improvement plan 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
5.2.5.2 สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจำคณะ
วันที่ 6 มกราคม 2563 
5.2.5.3 สรุปผลโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
5.2.5.4 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เขียนบทความ
วิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
วารสารวชิาการระดบัสากล 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสานสนเทศซึ่งจัดให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อรองรับการเรยีน
การสอนแบบ online  
     2. การจัดทำแผนพฒันาหลกัสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมวาง
แผนการดำเนนิงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 
     3. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯได้ติดต่อ
ประสานงานกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในการจัดหาที่
พักสำหรับนักศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
     4. กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกรรมการ
ว ิจ ัยและนว ัตกรรมได ้จ ัดโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
วารสารวิชาการระดับสากล 

6 มีผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การ
กำกับมาตรฐานทุก
หลักสูตร 

     หลักส ูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ร ับการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื ่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2563 ผลการประเมินคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

5.2.6.1 รายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 
 
 


