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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีกำรศึกษำ 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษำยน – พฤศจิกำยน 2562)  คณะพยำบำลศำสตร์ได้
ด ำเนินงำน ดังนี ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีหนังสือหรือต ำรำ
หลักทำงกำรพยำบำล 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ช่ือเรื่อง
ต่อสำขำวิชำใน 5 
สำขำวิชำหลัก และ
ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 หรือประมวล
รำยวิชำ ที่มีการ
บริหารจัดการให้นิสิต 
/ นักศึกษาทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่าง
เพียงพอ 

√ - รอบปีกำรศึกษำ 2562 คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร ำไพพรรณี มีหนังสือหรือต ำรำหลัก
ทำงกำรพยำบำลท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ไม่
เกิน 10 ปี ตำมสำขำวิชำหลัก ดังนี้ 
(23.1) 
1) กำรพยำบำลพื้นฐำน จ ำนวน 8 
ช่ือเรื่อง 
2) กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
จ ำนวน 7 ช่ือเรื่อง 
3) กำรพยำบำลผู้ใหญ่ จ ำนวน 17 
ช่ือเรื่อง 
4) กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ จ ำนวน 6 
ช่ือเรื่อง 
5) กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
จ ำนวน 5 ช่ือเรื่อง* 
6 )  ก ำ รพยำบำล สุขภำพ ชุมชน 
จ ำนวน 8 ช่ือเรื่อง 
7) กำรพยำบำลมำรดำ – ทำรกและ
กำรผดุงครรภ์ จ ำนวน 19 ช่ือเรื่อง 
หมายเหตุ ต ำรำหลักของสำขำวิชำ
กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 
อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำ เนินกำร ส่ั งซื้ อ ใน
ปีงบประมำณ 2563 (23.2) 

23.1 บัญชีรำยกำร
และจ ำนวนหนังสือ
หรือต ำรำหลักทำงกำร
พยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
23.2 รำยกำรส่ังซื้อ
ต ำรำหลักของ
สำขำวิชำกำรพยำบำล
สุขภำพจิตและจิตเวช  
ในปีงบประมำณ 
2562 
23.3 รำยกำรส่ังซื้อ
ต ำรำหลักของ
สำขำวิชำกำรพยำบำล
สุขภำพจิตและจิตเวช  
ในปีงบประมำณ 
2563 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2. มีหนังสือทำงกำร
พยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพไม่
น้อยกว่ำ 50 เล่มต่อ
นิสิต / นักศึกษำ 1 คน 
ในกรณีท่ีมีฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ท่ี
เข้ำถึงได้ง่ำยและมี
ควำมต่อเนื่องไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี ให้มีหนังสือ
ไม่น้อยกว่ำ 20 เล่ม ต่อ
นิสิต / นักศึกษำ 1 คน 

√ - ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะพยำบำล
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพ
พรรณี มีจ ำนวนนักศึกษำท้ังส้ิน (ช้ันปี
ท่ี 1 รหัส 62) 56 คน มีหนังสือ
ทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์ 
สุขภำพท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี 
จ ำนวน 841 เล่ม คิดเป็น 1: 15.01 
(23.3) ท้ังนี้ทำงคณะพยำบำลศำสตร์
อยู่ในระหว่ำงขั้นตอนด ำเนินกำร
จัดซื้อหนังสือทำงกำรพยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพเพิ่มเติมใน
ปีงบประมำณ 2562 อีกจ ำนวน 
1,510 เล่ม รวมหนังสือท้ังส้ิน 2,351 
เล่ม ในปีกำรศึกษำ 2563 วำงแผนรับ
นักศึกษำ จ ำนวน 50 คน รวมมี
นักศึกษำท้ังส้ิน 106 คน คิดเป็น
อัตรำส่วนนักศึกษำต่อจ ำนวนหนังสือ
ทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์
สุขภำพเท่ำกับ 1: 22.17 
- สถำบันมีกำรใช้ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ACM Digital 
Library และ e – Brary (23.5) 

23.3 สรุปรำยงำน
จ ำนวนหนังสือ
ทำงกำรพยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
23.4 ส ำเนำใบส่ังซื้อ
หนังสือปีงบประมำณ 
2562 
23.5 Print out 
หน้ำจอบริกำร e – 
Service ของ
หอสมุดกลำง 
 

3. มีวำรสำรวิชำชีพกำร
พยำบำลภำษำไทย ไม่
น้อยกว่ำ 10 ช่ือเรื่อง
อย่ำงต่อเนื่อง 

√ - คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณี มีวำรสำรวิชำชีพ
กำรพยำบำล จ ำนวน 10 ช่ือเรื่อง ท่ีมี
กำรรับอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ (23.6 – 
23.7) 
1. พยำบำลสำร มหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่  
2. วำรสำรพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
3. วำรสำรพยำบำลสำธำรณสุข 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
4. วำรสำรพยำบำลศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
5. วำรสำรคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

23.6 ภำพปกรำยช่ือ
วำรสำรทำงกำร
พยำบำลภำษำไทย 
23.7 ใบสมัครสมำชิก/
หลักฐำนกำรต่ออำยุ
วำรสำรปีกำรศึกษำ 
2562 – 2563 / ใบ
สมัครหรือใบต่ออำยุ 

http://dl.acm.org/dl.cfm
http://dl.acm.org/dl.cfm


เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

6. วำรสำรพยำบำลสงขลำนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
7. วำรสำรสภำกำรพยำบำล 
8. วำรสำรพยำบำลศำสตร์และ
สุขภำพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
9. วำรสำรรำมำธิบดีพยำบำลสำร 
10. วำรสำรสมำคมพยำบำลจิตเวช 
แห่งประเทศไทย 

4. มีวำรสำรกำร
พยำบำลภำษำอังกฤษ
ท่ีเป็นปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่ำ 10 ช่ือเรื่อง 
ครอบคลุม 5 สำขำวิชำ
หลัก โดยมีกำรรับอย่ำง
ต่อเนื่อง กรณีท่ีสถำบัน
มีระบบฐำนข้อมูล
วำรสำรกำรพยำบำล
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
ให้นิสิต / นักศึกษำ
เข้ำถึงระบบกำรสืบค้น
ได้อย่ำงสะดวก ให้มี
วำรสำรกำรพยำบำล
ภำษำอังกฤษท่ีเป็น
ปัจจุบัน ไม่ต่ ำกว่ำ 5 
ช่ือเรื่อง ครอบคลุม 5 
สำขำวิชำหลัก 

√ - คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณีไ ด้ท ำกำรรับ
วำรสำรกำรพยำบำลภำษำอังกฤษท่ี
เป็นปัจจุบันจ ำนวน 6 ช่ือเรื่อง ท่ี
ครอบคลุม 5 สำขำวิชำหลัก ดังนี้  
(23.8 – 23.9) 
1. สำขำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น  
คือ Journal of Pediatric nursing 
2. สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ คือ  

2.1 Journal of the Academy 
of Medical-Surgical Nurses 
(AMSN) 

2.2 Journal of gerontological 
nursing 
3. สำขำกำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต คือ Journal of 
psychosocial nursing and 
mental health service 
4. สำขำกำรพยำบำลสุขภำพชุมชน 
คือ Journal of community in 
health nursing 
5. สำขำกำรพยำบำลมำรดำ – ทำรก
และกำรผดุงครรภ์ คือ MCN : the 
American Journal of maternal 
child nursing 
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี มี
กำรใช้ฐำนข้อมูลวำรสำรกำร
พยำบำลอิเล็กทรอนิกส์ คือ EBSCO 
Discovery Service (EDS) (23.10) 

23.8 บัญชีรำยกำร
วำรสำรกำรพยำบำล
ภำษำอังกฤษ 
23.9 ใบสมัครสมำชิก/
หลักฐำนกำรต่ออำยุ
วำรสำรทำงวิชำชีพ
กำรพยำบำล
ต่ำงประเทศ 
ปีงบประมำณ 2563 
23.10 Print out 
หน้ำจอบริกำร e – 
Service ของ
หอสมุดกลำง 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5) มีระบบกำรเข้ำถึง
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
ท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 

√ - คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณีและส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(หอสมุดกลำง) ได้จัดระบบกำร
เข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
1) ระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อสืบค้น
ข้อมูลหนังสือ วำรสำร และส่ือท่ี
ให้บริกำรในหอสมุดกลำงของ
มหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบ e – 
Service ของหอสมุดกลำง (23.11) 
2) มีระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลเอกสำร
งำนวิจัยฉบับเต็มท่ีรวบรวมจำก
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ท่ัวประเทศ ผ่ำน
ทำงฐำนข้อมูล ThaiLis 
3) มีบริกำรอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wifi) 
ให้บริกำรกับนักศึกษำท่ัว
มหำวิทยำลัย 
4) มีบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษำใช้สืบค้นข้อมูลท่ี
หอสมุดกลำงจ ำนวน......เครื่อง และ
ท่ีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์........
เครื่อง (23.12) 

23.11 Print out 
หน้ำจอบริกำร e – 
Service ของ
หอสมุดกลำง 
23.12 ภำพถ่ำย
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
การประเมินตนเอง 
ผลกำรด ำเนินงำน มีครบทุกข้อ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 15 คะแนน 
 
 
 

 


