
มาตรฐานที่ 8   ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 21    การจัดการทรัพยากรการศึกษา (เกณฑ์ท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส านักงานคณบดี 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มอีาคารเรียน ห้องเรียน 
จ านวนเพียงพอ  เอื้อต่อ 
การจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของ
การสอนท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีความพร้อมด้านห้องเรียน ท้ังหมด          
114 ห้อง ประมาณ 4,560 ท่ีนั่ง  
ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)            
มีห้องเรียน ท้ังหมด 3 ห้อง รวมจ านวน 
180 ท่ีนั่ง  ซึ่งเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา  (21.1) 
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อม 
ด้านห้องสมุดกลาง ให้บริการท่ีช้ัน 1 
อาคาร 35 (21.2) 
3. คณะพยาบาลศาสตร์มีความพร้อม
ห้องปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาล 
ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อจัดการเรียน 
การสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  รายวิชาทฤษฎี  
รายวิชาปฏิบัติ  (21.3) 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และมีพื้นท่ี WIFI Zone 
ส าหรับบริการนักศึกษาและบุคลากร
ท่ัวไป (21.4) 

21.1 ข้อมูลห้องเรียน
ของมหาวิทยาลัย 
21.2  ข้อมูลพื้นท่ี 
การให้บริการ
หอสมุดกลาง 
http://www.arit.rbru.
ac.th/arit_about. 
php?ac=area 
21.3 ข้อมูลสถานท่ี
จัดการเรียนการสอน 
21.4 ข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีอุปกรณ์เพียงพอ
พร้อมใช้ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีงบประมาณ 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ 
การจัดการศึกษาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 17 ล้านบาท 
(21.5) 
 

21.5 แจ้งมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี  
ครั้งท่ี 1/2562  
วาระ 5.4 การพิจารณา
แผนธุรกิจ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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  2. ในปีงบประมาณ 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดซื้อ 
หนังสือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเอื้อต่อ 
การปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน 
และภารกิจอื่นๆ ตามภารกิจคณะ 
(21.6) 
3. คณะพยาบาลศาสตร์มีความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องปฏิบัติการ 
(21.7 – 21.8) 

21.6 ส าเนาหนังสือ 
การจัดซื้อหนังสือ และ
ครุภัณฑ์   
 
 
 
 
 
21.7 รายการครุภัณฑ์  
ปี 2554  จ านวน  
400 รายการ  
21.8 รายการครุภัณฑ์  
ปี 2562  จ านวน  
194 รายการ 

3. โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมใช้
ตลอดเวลา  

1. ภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นพื้นท่ี WIFI Zone และพร้อม
ให้บริการทุกจุด 
2. ช้ัน 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 40 ท่ีนั่ง  เพื่อให้บริการนักศึกษา
ส าหรับสืบค้นอินเตอร์เน็ต (21.9) 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
สนับสนุนให้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล ติดต้ังโปรเจคเตอร์  
และเครื่องเสียงในห้องเรียนทุกห้อง  
ท้ังนี้เพื่อให้พร้อมและเพียงพอส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 
4. ในปีงบประมาณ 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook 
เพิ่มเติม เพื่อใช้ส าหรับการสอนนักศึกษา 

21.9 ภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
21.10 ส าเนาหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์
จัดเตรียมห้องเรียน 
อาคาร 2 
21.11 ส าเนาหนังสือ 
ขอจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

4. ห้องปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากร 

 
1. คณะพยาบาลศาสตร์มีการปรับปรุง
ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม และ 
ห้องส านักงานคณบดี  ให้น่าอยู่  
และมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมส าหรับต่อ 
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

21.12 ส าเนาหนังสือ 
ขอโอนเงินเป็นหมวด
ครุภัณฑ์ 
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  - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ และเครื่อง
สแกนเนอร์ (21.12) 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 ชุด
เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนเนอร์ 
(เพิ่มเติม) (21.13) 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอเย็น 
โต๊ะท างาน เก้าอี้ท างาน ส าหรับห้องพัก
อาจารย์ (21.14) 
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 2 
ห้องพักอาจารย์  (21.15) 

21.13 ส าเนาหนังสือ 
ขอโอนเงินคงคลังเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
21.14 ส าเนาหนังสือ 
ขออนุญาตโอนเงินเป็น
หมวดครุภัณฑ์ 
21.15 ส าเนาหนังสือ
งานจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมฝ้าอาคาร 2 

5. มีสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(healthy workplace)  
ของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ได้ก่อสร้างอาคาร 7 ช้ัน ให้กับ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับจ านวน
อาจารย์และนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 (21.16) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
เพื่อสอดส่องดูแลนักศึกษาหญิงในหอพัก
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
- คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 
14,895,300 บาท เพื่อพัฒนาหอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องพักอาจารย์ 
ห้อประชุม  ห้องรับแขก  
ห้อง smart classroom ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสโมสรนักศึกษา  
ให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ การปฏิบัติงานของคณาจารย์
และบุคลากร (21.17) 

21.16 โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
21.17 ค าขอ
งบประมาณประจ าปี 
2563 

6. นักศึกษาและอาจารย์ 
มีส่วนร่วมในการประเมิน 
ความต้องการและ 
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 

 
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
ก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษา พบนักศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถาม 
ความต้องการ  ให้ค าปรึกษา   
จากนั้นรายงานผลการเข้าพบนักศึกษา 
ให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา
ด าเนินการต่อไป (21.18) 

21.18 ตารางการเข้าพบ
นักศึกษา 
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   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ได้จัดท าแบบประเมินประเมิน 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสุขภาวะ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี  เพื่อวัดความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็น 
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้าน 
การท างาน มิติด้านส่วนตัว มิติด้านสังคม 
และมิติด้านเศรษฐกิจ ตามกรอบคุณภาพ
ชีวิตการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(Quality of Work-life Framework) 
(21.19) ท้ังนี้เพื่อน าผลประเมินแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
- คณะพยาบาลศาสตร์เปิดโอกาส 
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา 
ผู้ปกครอง หรือผู้รับบริการ  
แสดงความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ (21.20) ดังนี้  
 - กล่องแสดงความคิดเห็น ณ อาคาร 2 
 - แจ้ง E-mail ของคณบดี และอาจารย์
ให้นักศึกษาทราบ ในคู่มือนักศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 - กล่องข้อความใน facebook  
คณะพยาบาลศาสตร์  

21.19 print out หน้าจอ
แบบประเมินประเมิน 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ 
และสุขภาวะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfEXh
bfa2n7dRzxEV8Rbw-
H4kOmcx61TNQEQ33-
WWjXgPZ2xw/viewform 
21.20 ภาพส าเนา 
- print out หน้าจอ 
Facebook  Nursing 
Rambhaibarni 
- ภาพกล่องแสดง 
ความคิดเห็น ณ อาคาร 2 
- คู่มือนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://www.nurse.rbru. 
ac.th/index.php?pg= 
admiss&sec=manual 
 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน   มีครบ 5 ข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง    5 คะแนน  
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