เอกสารประกอบประชุมชี้แจง
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาหรับสถาบันที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ประเภท
สาคัญ 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ประเภททั่วไป 13 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สาคัญมีคะแนนรวม 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
70 ของคะแนนประเมิน และตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนนรวม 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนประเมิน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ด้านองค์กรและการบริหาร
องค์กร
มาตรฐานที่ 2
ด้านอาจารย์

มาตรฐานที่ 3
ด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนและ
ผลการเรียนรู้ของนิสิต/
นักศึกษา
มาตรฐานที่ 4
ด้านนิสิต/นักศึกษาและ
การพัฒนา
มาตรฐานที่ 5
ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติ
การพยาบาล
มาตรฐานที่ 6
ด้านการประเมินและผลลัพธ์
ของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8

การบริหารองค์กร
คุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คุณวุฒิอาจารย์ประจา
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สัดส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์
ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
ปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ประเภท
ตัวบ่งชี้
ทั่วไป
สาคัญ
สาคัญ
ทั่วไป
สาคัญ
ทั่วไป
สาคัญ
สาคัญ

คะแนน
15
10
10
15
15
10
10
10

สาคัญ
สาคัญ

10
10

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนานิสิต/นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบการดูแลและให้คาปรึกษานิสิต/นักศึกษา

ทั่วไป
ทั่วไป

10
5

ตัวบ่งชี้ที่ 13 แหล่งฝึกปฏิบตั ิการพยาบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 14 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหรือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ทาหน้าที่สอน
ภาคปฏิบัติต่อนิสิต/นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของผูส้ อบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทั่วไป
สาคัญ

10
10

สาคัญ

20

ทั่วไป

15
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ประเภท
ตัวบ่งชี้

คะแนน

สาคัญ

25

ตัวบ่งชี้ที่ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 19

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทีต่ พี ิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมด
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือภูมิปัญญาไทย

ทั่วไป
ทั่วไป

5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 20
ตัวบ่งชี้ที่ 21
ตัวบ่งชี้ที่ 22
ตัวบ่งชี้ที่ 23

การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

5
5
15
15

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7
ด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 8
ด้านการจัดหาบุคลากรและ
การสนับสนุนด้านทรัพยากร
ทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 17

คะแนนรวมตัวบ่งชี้สาคัญ 130 คะแนน น้าหนักคะแนนร้อยละ 70
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ทั่วไป 130 คะแนน น้าหนักคะแนนร้อยละ 30
คะแนนรวมของการประเมิน

=

คะแนนจากเกณฑ์สาคัญ + คะแนนจากเกณฑ์ทั่วไป

ระยะเวลาการรับรองสถาบันฯ ขึ้นกับคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้ง 2 ประเภท โดยสถาบันฯ จะได้รับ
การรับรองเมื่อได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 51 ขึ้นไป ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ 1-5 ปี ดังแสดงในตาราง
คะแนนรวม
91% – 100%
81% – 90%
71% – 80%
61% – 70%
51% – 60%
น้อยกว่า 51%

ระยะเวลาการรับรอง
5 ปีการศึกษา
4 ปีการศึกษา
3 ปีการศึกษา
2 ปีการศึกษา
1 ปีการศึกษา
ไม่รับรอง
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รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
การบริ หารองค์ก ร หมายถึง ระบบการบริห ารงานในองค์ กรที่มี การจัด ทาแผนกลยุ ทธ์/แผนพั ฒ นา
ระยะยาว มีระบบบริหารงาน มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีระบบการบริหารความเสี่ยง มีแผนงบประมาณ
ระบบการบริ หารงาน หมายถึง การบริห ารจัดการของสถาบันที่ประกอบด้ว ยโครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ
แผนกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนที่ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคณะ/สถาบั น ระยะยาวตั้ ง แต่ 3 ปี ขึ้ น ไป
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาดาเนินการภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดาเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
ระบบบริ หารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการบริหารที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ ความเสี่ยงด้านนิสิต/นักศึกษา อาทิ จานวน คุณสมบัติ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบั น ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติงาน
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น
แผนการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง แผนการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทเป็นรายปี มีการวิเคราะห์
และการประเมินการใช้งบประมาณตามพันธกิจ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง หมายถึง อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการของสถาบันการศึกษาหรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่ทาหน้าที่
ช่วยบริหารสถาบันการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา
2) มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี และมีการประเมินแผนและนาผลการประเมินไปใช้วางแผน
ในปีต่อไป
3) มีแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการวิเคราะห์และประเมินการใช้งบประมาณ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนาผลการประเมินไปใช้วางแผนงบประมาณในปีต่อไป
4) มีระบบบริหารความเสี่ยง
5) ผู้บริหารระดับรอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันฯ พ.ศ. 2562
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หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารระบุโ ครงสร้ างการบริ หารองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา และหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
2) แผนกลยุทธ์ 3 ปีขึ้นไป
3) แผนปฏิบัติงานประจาปีที่มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
4) หลักฐานที่แสดงว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบัน
5) หลักฐานแสดงระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
6) แผนปฏิบัติงานประจาปีและแผนงบประมาณประจาปี ที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ/สถาบัน
7) รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแล้ว และ
นาผลการประเมินไปวางแผนงบประมาณประจาปีถัดไป นอกเหนือจากรายงานการใช้งบประมาณ
8) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารระดับรองในปีการศึกษาที่ครบวาระการรับรอง
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 3
คะแนน 6
คะแนน 9
คะแนน 12
คะแนน 15
ไม่มีหลักฐาน
มีข้อ 1
มีข้อ 1 และ
มีข้อ 1 และ
มีข้อ 1 และ
มีครบทุกข้อ
การดาเนินการ
อีก 1 ข้อ
อีก 2 ข้อ
อีก 3 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่เป็นอาจารย์ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิช าชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน และเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือ
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
3) มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0

คะแนน 3

คะแนน 6

คะแนน 8

ไม่มีข้อ 1
มีข้อ 1
มีข้อ 1 และ 2
มีข้อ 1, 2 และ 3
หลักฐานอ้างอิง
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดในปีการศึกษาที่ครบวาระการรับรอง

คะแนน 10
มีครบทุกข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หมายถึง ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน
ที่ผู้บริหารนาไปใช้ในการบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลนาเข้า การประมวลผล
และผลลัพธ์
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ
ที่ผู้บริหารสามารถนามาพิจารณาในการตัดสินใจได้ ประกอบด้วย
1.1) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การงบประมาณ ที่แสดงถึงการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ
เชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของเงินงบประมาณที่ได้รับและรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณแต่ละไตรมาส
เพื่อพิจารณาบริหารจัดการให้ทันเวลา การเสนอรายงานสารสนเทศอาจเป็นการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ที่สื่อต่อความเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น
1.2) ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลที่แสดงถึงจานวนร้ อยละของบุคลากรที่หน่วยงานมีอยู่ จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา อายุ เพศ ระดับตาแหน่ง ตาแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ การลาฝึกอบรม ภาระงานของ
อาจารย์และบุคลากร ประวัติของบุคลากรที่จาเป็นต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น
1.3) ระบบสารสนเทศด้านครุ ภัณฑ์ที่แสดงถึงจานวนครุภัณ ฑ์ที่จาเป็นในการจัด การเรียนการสอน
ที่หน่วยงานมีอยู่ เช่น การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น - ลดลงในแต่ละปี รายละเอียดที่สามารถทราบถึงวันเวลา
การซื้อ การซ่อม การจาหน่าย การยืม การคืน เพื่อการตัดสินใจในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็น เป็นต้น
2) มีร ะบบสารสนเทศเพื่อ การตัดสิ น ใจด้านการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการข้อมูล เพื่ อให้ เ ป็ น
สารสนเทศในการตั ด สิ น ใจด้ า นการเรี ย นการสอนของหน่ ว ยงาน เช่ น การแสดงตารางสอนในแต่ ล ะชั้ น ปี
การเปรียบเทียบจานวนนิสิต/นักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปี การเปรียบเทียบจานวนผู้ สาเร็จการศึกษาและนิสิ ต/
นักศึกษาแรกเข้าในแต่ละรุ่น แต่ละปี หลักสูตรที่เปิดสอน จานวนรายวิชาที่สอนในแต่ละปีการศึกษา ภาระงานของ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นต้น
3) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ
ที่ผู้บริหารสามารถนามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการวิจัยของหน่วยงาน เช่น จานวน/ร้อยละของงานวิจัย
เปรียบเทียบจานวนงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปี จานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
เรื่องที่ทาการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา จานวน/ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี บทคัดย่อที่ผู้สนใจสามารถ
เข้าถึงได้ เป็นต้น
4) มีร ะบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการ หมายถึง การจัดการข้อมูล เพื่อให้เป็น
สารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการของหน่วยงาน เช่น จานวน/
ร้อยละ การเปรียบเทียบงานบริการวิชาการของอาจารย์ในแต่ละปี จานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน จานวนอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ
ในแต่ละปี เป็นต้น
5) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม หมายถึง การจัดการข้อมูล
เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
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หน่วยงาน เช่น จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาในแต่ละปี จานวน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้านการบริหาร
2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้านการเรียนการสอน
3) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้านการวิจัย
4) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้านการบริการวิชาการ
5) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 4
คะแนน 6
คะแนน 8
คะแนน 10
ไม่มีระบบข้อมูล
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
มีครบทุกข้อ
สารสนเทศ
หลักฐานอ้างอิง
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งแสดงให้เห็นการนาเข้าข้อมูล การประมวลผล และจัดทารายงานผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณวุฒิอาจารย์ประจา (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
อาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย
และมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนการพยาบาลในสถาบั น การศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี โดยมี ร ะยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษา คิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนการพยาบาลในสถาบั น การศึ ก ษา ต้ อ งผ่ า นการ อบรมโครงการ
preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้าน
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
วิธีการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

จานวนอาจารย์ประจา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
เท่ากับ 15 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจา
คะแนนที่ได้
=
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 15
40
หลักฐานอ้างอิง
หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ทุกคน คุณวุฒิ วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานี้
หมายเหตุ
คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 15 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
นิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นิสิต/นักศึกษาที่
ลงทะเบียน เรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สาหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
เกณฑ์มาตรฐาน
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน 1 : 6
วิธีการคานวณ
1) คานวณค่าหน่วยกิตนิสิต/นักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หลังสิ้นสุดวันลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาตามระเบียบ
ของสถาบันการศึกษา) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชา i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชา i
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2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
SCH
FTES =
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน
ในระดับหลักสูตรนั้น ๆ
3) คานวณอัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจา
ต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
เกณฑ์การให้คะแนน

=

FTES
จานวนอาจารย์ประจา

คะแนน 0

คะแนน 5

คะแนน 10

คะแนน 15

≥1:9

1:8

1:7

1:6

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารจานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับ
การรับรอง
2) หลั กฐาน/เอกสารที่แสดงให้ เห็ นว่าอาจารย์มีร ะยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึก ษานั้น ทั้งปี
การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อปีการศึกษา
3) จานวนนิสิต/นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาทุกหลักสูตรในปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง
4) ชื่อรายวิช าและจ านวนหน่ ว ยกิต ของรายวิช าที่ส อนโดยอาจารย์ประจ าสถาบัน และจานวนนิ สิ ต /
นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา (ข้อมูลจากระบบการลงทะเบียนเรียน)
หมายเหตุ
1) การคานวณ FTES คานวณรวมรายวิชา/หน่วยกิตที่สอนให้คณะอื่น ๆ ให้คานวณตามจานวนชั่วโมง
ที่อาจารย์พยาบาลสอนจริง
2) หมวดวิชาชีพให้คานวณ FTES ทั้งรายวิชาตามจานวนหน่วยกิต
3) ค่า FTES และการคานวณอัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่นับ
จุดทศนิยม
4) คานวณ FTES ให้ครบทั้งปีการศึกษาสุดท้ายทีไ่ ด้รับการรับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สัดส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจาที่มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรับรองสถาบันฯ ฉบับล่าสุด ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน
วิธีการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
=
X 100
ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
100

X 10

หลักฐานอ้างอิง
หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด คุณวุฒิทางการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และ
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
การวางแผนและการพั ฒ นาอาจารย์ หมายถึ ง การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง อาจารย์ พ ยาบาลทั้ ง
ด้านจานวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 การวางแผนกาหนดและก ากั บภาระงานของอาจารย์ การวางแผน
การพัฒนาอาจารย์พยาบาลที่ครอบคลุมทั้งด้านจานวน คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนอัตรากาลังอาจารย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2) มีระบบควบคุมและกากับภาระงานของอาจารย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3) มีแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจานวน คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ แผนการพัฒนาอาจารย์
ด้านวิช าการและวิช าชีพ รวมถึงการปฏิบั ติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ที่ส อดคล้ องความ
ต้องการของสถาบันการศึกษาและอาจารย์
4) มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนด และมีการประเมินผลการดาเนินงานพร้อมนาผลมาปรับปรุง
5) มีระบบการยกย่องและเชิดชูอาจารย์เพื่อ กระตุ้นและสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 4
คะแนน 6
คะแนน 8
คะแนน 10
ไม่มีหลักฐาน ดาเนินการข้อ 1 ดาเนินการข้อ 1 ดาเนินการข้อ 1 ดาเนินการข้อ 1 ดาเนินการข้อ 1
การดาเนินการ
และอีก 1 ข้อ
และอีก 2 ข้อ
และอีก 3 ข้อ
และอีก 4 ข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) แผนอัตรากาลั งอาจารย์ ทั้งระยะสั้ นและระยะยาวที่มาจากการวิเคราะห์ ความต้องการของสถาบัน
ซึ่งสอดคล้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาฯ
2) หลักฐานแสดงระบบการวัดและกลไกการกากับภาระงานของอาจารย์
3) แผนการพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ต้องมีแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) การดาเนินการตามแผน และการกากับติดตาม
ให้ชัดเจน
4) คู่มือการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่
5) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงว่าอาจารย์ที่เข้าใหม่ย้อนหลัง 3 ปี แต่ละคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามระบบ
6) หลักฐานการอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์แต่ละคน
ย้อนหลัง 3 ปี
7) ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารแสดงระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ที่เป็นธรรมและ
นาไปใช้จริง
8) หลักฐานแสดงระบบการยกย่องและเชิดชูอาจารย์เพื่อ กระตุ้นและสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการพยาบาล
ในหน่วยบริการสุขภาพ (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
อาจารย์ ที่ ส อนรายวิ ช าการพยาบาล หมายถึ ง อาจารย์ ที่ ส อนวิ ช าการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลในชุมชน รวมทั้งรายวิชาการพยาบาลอื่น ๆ
การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
สุขภาพของอาจารย์ เป็นการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อให้การสอนการพยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติ
การพยาบาลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
สุขภาพในสาขาวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปีการศึกษา นับจากปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบัน
ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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วิธีการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและ
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
=
ที่ปฏิบัติการพยาบาลย้อนหลัง 3 ปี

จานวนรวมของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาล และ
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นทีป่ ฏิบัติการพยาบาล
ย้อนหลัง 3 ปี
จานวนรวมของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาล และ
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นย้อนหลัง 3 ปี

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติการพยาบาลย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100 เท่ากับ
10 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ที่ปฏิบัติ
การพยาบาล

=

ร้อยละของอาจารย์ที่ปฏิบัติการพยาบาล
ย้อนหลัง 3 ปี
100

X 10

หลักฐานอ้างอิง
1. มคอ.3 มคอ.4 /ประมวลรายวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ที่ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. หลักฐานแสดงการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพของอาจารย์พยาบาลที่สอนวิชาการพยาบาล
และวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
การบริหารหลักสูตร หมายถึง การกาหนดระบบและกลไกการดาเนินการหลักสูตรเพื่อกากับมาตรฐาน
หลักสูตร โดยต้องมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรทุกปีการศึกษา และนาไปปรับปรุงหลักสูตร
ทุกรอบ 5 ปีเป็นอย่างน้อย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรจานวนอย่างน้อย 5 คน ครบทั้ง 5 สาขาวิชาหลั ก
ทางการพยาบาล ทาหน้าที่ตามที่กาหนดตลอดระยะเวลาการดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับปริญญาตรี
การปรั บปรุ งหลัก สูต รอย่า งน้ อ ยทุก 5 ปี หมายถึง การพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทันสมัยอย่างน้ อยทุ ก 5 ปี
โดยนาผลการประเมินหลักสูตรเดิมมาใช้ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบและกลไกการบริ ห ารหลั ก สู ต ร หมายถึ ง มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ข อบเขตหน้ า ที่
ของผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร
แผนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุ กชั้นปีตลอดหลักสูตรและมีการดาเนินการตามแผน
หมายถึง มีแผนแสดงการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ล ะภาคการศึกษา ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
1) ใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
5 สาขาหลักที่เป็นปัจจุบัน
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2) มีระบบและกลไกเพื่อกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
3) มีแผนการจัดการศึกษาและแผนการฝึกภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร และมีการดาเนินการตามแผน
4) มีระบบการจัดการความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของนิสิต/นักศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
ไม่มีหลักฐาน
การดาเนินการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
ข้อ 1

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

คะแนน 7
มีการดาเนินการ
ข้อ 1, 2 และ 3

คะแนน 10
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารหลักสูตรที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ (มคอ.2)
2) เอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร และแผนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
3) หลักฐาน/เอกสาร แสดงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน
4) เอกสารแสดงแนวทางปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงการบริหารหลักสูตร
6) หลั กฐาน/เอกสารแสดงแผนการจัดการศึกษาทั้งรายวิช าภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกชั้นปี ตลอด
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง ร้ อ ยละของผลการดาเนิน งานตามตั ว บ่ งชี้ก ารดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ล ะ
หลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 3.50
คะแนน 4.00
คะแนน 4.50
คะแนน 4.75
คะแนน 5.00
ดาเนินงานน้อย ดาเนินงานร้อยละ ดาเนินงานร้อยละ ดาเนินงานร้อยละ ดาเนินงานร้อยละ ดาเนินงานร้อยละ
กว่าร้อยละ 80 80 ของตัวบ่งชี้ผล 80.01 - 89.99 90.00 - 94.99
95.00-99.99 100 ของตัวบ่งชี้ผล
ของตัวบ่งชี้ผล การดาเนินงานที่ ของตัวบ่งชี้ผล
ของตัวบ่งชี้ผล
ของตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานที่
การดาเนินงานที่ ระบุไว้ในแต่ละปี การดาเนินงานที่ การดาเนินงานที่ การดาเนินงานที่ ระบุไว้ในแต่ละปี
ระบุไว้ในแต่ละปี
ระบุไว้ในแต่ละปี ระบุไว้ในแต่ละปี ระบุไว้ในแต่ละปี
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ส่วนที่ 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรไปพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
หลักฐานอ้างอิง
1) รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ณ สิ้นสุดปีการศึกษาล่าสุดที่สมบูรณ์
2) แผนพัฒนา/ปรับปรุง ตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงว่ามีการนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรไปพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนานิสิต/นักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ อ ยู่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง
การพัฒนานิสิต /นักศึกษา หมายถึง กระบวนการและ/หรื อกิจกรรมของสถาบั นการศึก ษาที่ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของนิสิต/นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีกิจกรรมที่พัฒนาให้ นิสิต/
นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการจั ดทาแผนการจัดกิจ กรรมพัฒ นานิสิต/นักศึกษาในภาพรวม โดยให้ นิสิ ต/นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2) ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต/นักศึกษา
4) ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5) มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา
6) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต/นักศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 4
คะแนน 6
คะแนน 8
คะแนน 10
ไม่มีหลักฐานการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ดาเนินการ/
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ครบทุกข้อ
ดาเนินการ 1 ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง
1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
2) เอกสารแสดงรายชื่อผู้ ว างแผนการจัดกิจกรรมนิสิ ต/นักศึกษา ผู้ ดาเนินงานตามแผน องค์กรนิสิ ต/
นักศึกษา และแผนการดาเนินงาน
3) สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นิสิต/นักศึกษา
4) เอกสารแสดงการนาความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนิสิต/นักศึกษา
5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
6) รายงานผลการประเมิ น แผนงานและโครงการพั ฒ นานิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาและการน าผลการประเมิ น
ไปปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบการดูแลและให้คาปรึกษานิสิต/นักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาอธิบาย
ระบบการดู แ ลและให้ ค าปรึ ก ษานิ สิต /นั กศึ กษา หมายถึง ระบบการดูแลและให้ คาปรึ กษาแก่ นิ สิ ต /
นักศึกษาตามที่สถาบันการศึกษากาหนด ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและ
การดาเนินชีวิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่ นิสิต/นักศึกษา โดยมีระบบการรับ
เรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และรักษาความลับของนิสิต/นักศึกษา
2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต/นักศึกษา
3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา
4) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5) น าผลการประเมิน จากข้อ 4) มาปรับปรุงพัฒ นาการให้ บริการและการให้ ข้ อมูล เพื่อให้ ผ ล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต/นักศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน
การดาเนินการ

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อจากข้อ 1-3 2 ข้อจากข้อ 1-3 ข้อ 1, 2 และ 3 ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษา การให้คาปรึกษา และวิธีการเข้าถึงของนิสิต/นักศึกษา
2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผู้รับผิดชอบดูแลและให้คาปรึกษา พร้อมระบุหน้าที่รับผิดชอบ
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3)
4)
5)
6)

เอกสารแสดงการพัฒนานิสิต/นักศึกษาตามประเด็น/ปัญหา/ความต้องการของนิสิต/นักศึกษา
เอกสารแสดงระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และรักษาความลับของนิสิต/นักศึกษา
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการรายงานความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่แสดงระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนิสิต/นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 13 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชนตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแหล่ งฝึ กปฏิบั ติห ลั ก ที่ ให้ บ ริ การพยาบาลครอบคลุ ม ทุ กสาขา และได้รับการรับ รองคุ ณภาพจาก
หน่วยงานระดับชาติ
2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
3) แหล่งฝึกปฏิบัติมีจานวนผู้รับบริการเพียงพอสาหรับการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
4) มี ห ลั กฐานการประเมิน การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึ กปฏิบัติฯ ร่ว มกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาภาคปฏิบัติ
5) มีหลักฐานการนาผลการประเมินในข้อ 4) ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 4
คะแนน 6
คะแนน 8
คะแนน 10
ไม่มีข้อ 1
มีข้อ 1
มีข้อ 1 และข้อ 2 มีข้อ 1, 2, และ 3 มีข้อ 1, 2, 3 และ 4 มีครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารที่แสดงว่าแหล่งฝึกปฏิบัติหลักได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ
2) เอกสารแสดงแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน จาแนกตามสาขาการพยาบาล
3) หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
และแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมกัน
4) หลักฐานที่แสดงว่ามีการนาผลการประเมินในข้อ 3) ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหรือพยาบาลวิชาชีพ ที่ทาหน้าทีส่ อนภาคปฏิบัติต่อนิสิต/
นักศึกษา (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาอธิบาย
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหรือพยาบาลวิชาชีพ ที่ทาหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อ นิสิต/นักศึกษา
หมายถึง อัตราส่วนอาจารย์ประจาหรือพยาบาลวิชาชีพ ต่อนิสิ ต/นักศึกษา ในแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในทุก
รายวิชาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง อาจารย์ พ ยาบาลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่าด้ว ย
การรับรองสถาบันฯ ฉบับล่าสุด
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ท าหน้ า ที่ ผู้ ส อนภาคปฏิ บั ติ หมายถึ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ส อน
ภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ในกรณีที่สอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
2) มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ดังนี้
2.1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การปฏิบัติ
การพยาบาลในสาขาที่สอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์การปฏิบัติ การพยาบาลในสาขาที่ ส อน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3) ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ประกาศนี ย บั ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และมี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ
การพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) เป็นพยาบาลวิชาชีพทีอ่ าจปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานประจาในขณะสอนภาคปฏิบัติ
4) ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล หรือหลั กสู ตรการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับพยาบาลพี่เลี้ยงที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจา หรือพยาบาลวิชาชีพ ที่ทาหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนิสิต/นักศึกษาใน
การสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ
1.1) ไม่เกิน 1:4 กรณีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจาในขณะสอนภาคปฏิบัติ
1.2) ไม่เกิน 1:8 กรณีอาจารย์พยาบาล หรือพยาบาลวิชาชีพ ไม่ปฏิบัติงานประจาในขณะสอน
ภาคปฏิบัติ
2) จ านวนพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ท าหน้ า ที่ ส อนภาคปฏิ บั ติ ข ณะที่ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ า
ไม่มากกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการจานวนอาจารย์ประจาของแต่ละรายวิชา
วิธีการคานวณ
จานวนรายวิชาภาคปฏิบัติ
ร้อยละของรายวิชา
ที่ให้พยาบาลวิชาชีพทาการสอนไม่มากกว่าร้อยละ 40
ที่ให้พยาบาลวิชาชีพทาการสอน
X 100
=
ไม่มากกว่าร้อยละ 40
จานวนรายวิชาภาคปฏิบัติทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของรายวิชาที่ ให้พยาบาลวิชาชีพ ทาการสอนไม่มากกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการจานวน
อาจารย์ประจา
คะแนน 0
คะแนน 5
คะแนน 10
< 75.00 %
75.00 - 99.99 %
100 %
ของรายวิชาทั้งหมด
ของรายวิชาทั้งหมด
ของรายวิชาทั้งหมด
หลักฐานอ้างอิง
1) รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลของทุกรายวิชา
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่ระบุชื่อ อาจารย์ประจาหรือพยาบาลวิชาชีพ และนิสิต/นักศึกษาในแต่ละแหล่งฝึก
ตารางการจัดการเรียนการสอน/ block rotation
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2) หากมีพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่สอนภาคปฏิบัติ ให้แสดงคาสั่งแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาและเอกสาร
แสดงคุณสมบัติ
หมายเหตุ
1) กรณีที่มพี ยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่สอนภาคปฏิบัติ จะพิจารณาจานวนพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอน
ภาคปฏิบัติก่อน โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในทุกรายวิชาแล้วจึงพิจารณาอัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อ นิสิต/
นักศึกษา
2) วิชาที่ไม่ต้องนามาคานวณ ได้แก่ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวบยอด
วิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
3) การนับสัดส่วนจานวนพยาบาลวิชาชีพ ให้นับตามจานวนกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
4) การนับจานวนพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่สอนภาคปฏิบัติ อาจนับจานวนผู้สอนหลายคนให้เป็น 1 คนได้
โดยรวมชั่วโมงที่ผู้สอนสอนตามหน่วยกิตของรายวิช า เช่น การสอนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตกาหนดให้เท่ ากับ
45 ชั่วโมง มีผู้สอน 3 คน ๆ ละ 15 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 คน เป็นต้น
5) การนั บ จ านวนพยาบาลวิ ช าชีพ ที่ ท าหน้ าที่ ส อนภาคปฏิบั ติ ให้ นั บ จ านวนผู้ ส อนต่ อ นิ สิ ต /นัก ศึกษา
ไม่เกิน 8 คน
6) ในกรณีที่อาจารย์ประจาที่สอนภาคปฏิบัติ มีวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์การสอนไม่ตรงกับสาขาที่สอน
ให้มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์อย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คาอธิบาย
ผู้สอบผ่านในปีแรก หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก ที่สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้ อยละของผู้ ส อบความรู้ ขอขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่ า นในปี แ รก ของจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษานั้ น นั บ จากปี สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสถาบั น
อย่างน้อยร้อยละ 70 ย้อนหลัง 3 ปี
วิธีการคานวณ
จานวนรวมของผู้สอบผ่านในปีแรก ย้อนหลัง 3 ปี
ร้อยละของผู้สอบผ่านในปีแรก =
X 100
จานวนรวมของผู้เข้าสอบที่สาเร็จการศึกษาในปีแรก
ย้อนหลัง 3 ปี
เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 0 คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ให้คิดค่าคะแนนโดยกาหนดผู้สอบผ่านในปีแรกย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100 เท่ากับ 20 คะแนน
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คะแนน 0
คะแนน 3
คะแนน 6
คะแนน 9
คะแนน 12 คะแนน 15
คะแนน 20
ต่ากว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70-75 ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 ร้อยละ 85-90 ร้อยละ 91-95 ร้อยละ 96-100
หลักฐานอ้างอิง
จานวนผู้เข้าสอบและจานวนผู้สอบผ่านในปีแรก (3 ปีย้อนหลัง) ใช้ข้อมูลจากสภาการพยาบาล
หมายเหตุ คะแนนที่คานวณได้ ไม่มีการปัดทศนิยม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง นิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษาให้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จการศึกษาเทียบจากจานวนนิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลั ง การสิ้นสุดวัน
ลงทะเบี ย นเพิ่มหรื อถอนรายวิช าตามระเบี ยบของสถาบันการศึก ษาของรุ่น ที่ส าเร็จ การศึ กษาย้ อนหลั ง 3 ปี
ร้อยละ 90
วิธีการคานวณ
ร้อยละ
ของผู้สาเร็จการศึกษา

=

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี
จานวนนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปีที่ 1
ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 90 ได้เท่ากับ 15 คะแนน
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
90

X 15

หลักฐานอ้างอิง
1) ชื่อ – สกุลและรหัสประจาตัวนิสิต/นักศึกษา 3 ปีล่าสุดที่สาเร็จการศึกษา
2) ชื่อ – สกุลและรหัสประจาตัวนิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3) เอกสารสรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (เกณฑ์สาคัญ)
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
คาอธิบาย
ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็น
วารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่หรือวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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ฐานข้อมูล ISI, CINAHL, Scopus หรื อวารสารวิช าการที่ย อมรั บโดยส านั กงานปลั ด กระทรวงการอุด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่
ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือหนังสือการพยาบาล ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของการขอตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมด หมายถึ ง อาจารย์ พ ยาบาลประจ าทั้ ง หมดของสถาบั น การศึ ก ษา ไม่ นั บ รวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 30 ตามเกณฑ์
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceeding) ระดับนานาชาติ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
รับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคานวณ
ร้อยละของ
ผลงานวิจัย

=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของบทความวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี 1+ปี 2+ปี 3)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปี 1+ปี 2+ปี 3)

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่คานวณจากระดับ
คุณภาพงานวิจัย ร้อยละ 30 เท่ากับ 25 คะแนน
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
30

X 25

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)

20

หลักฐานอ้างอิง
1) วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ กรณีที่เป็น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาตินั้น ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นับได้
2) รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดย้อนหลัง 3 ปี (ปีปฏิทิน)
3) ตัวอย่างการแสดงหลักฐานการประชุมวิชาการ ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ชื่องานประชุม
รายชื่อสถาบัน
รายชื่อคณะกรรมการจัดประชุม/
วิชาการ
เจ้าภาพ
กองบรรณาธิการ
ระดับชาติ
พร้อมหลักฐานแสดง
สาขาพยาบาลศาสตร์
การเป็นเจ้าภาพร่วม ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน
เจ้าภาพ
เจ้าภาพ1
1

จานวนบทความ
สาขาพยาบาลศาสตร์ที่นาเสนอ
จากหน่วยงาน
ภายใน

จากหน่วยงาน
ภายนอก1

ให้ระบุชื่อสถาบันด้วย

ชื่องานประชุม
รายชื่อสถาบัน
วิชาการ
เจ้าภาพ
ระดับนานาชาติ พร้อมหลักฐานแสดง
การเป็นเจ้าภาพร่วม

2

รายชื่อผู้ประเมิน
บทความในสาขา
พยาบาลศาสตร์ 1

รายชื่อคณะกรรมการจัดประชุม/
กองบรรณาธิการ
สาขาพยาบาลศาสตร์
ภายใน
ต่าง
ประเทศ
ประเทศ2

รายชื่อผู้ประเมิน
บทความในสาขา
พยาบาลศาสตร์ 2

จานวนบทความ
สาขาพยาบาลศาสตร์ที่นาเสนอ
จาก
ภายในประเทศ

จาก
ต่างประเทศ2

ให้ระบุชื่อสถาบันและประเทศด้วย

หมายเหตุ
1) ผลงานวิจัยควรสอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาของ
อาจารย์
2) ให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนิสิต/นักศึกษาที่อาจารย์มีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วม
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาและได้รับการตีพิมพ์
3) อาจขอดูหลักฐานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น ความซ้าซ้อนของผลงาน เป็นต้น
4) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิ ช าการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และ
มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
5) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาเอกหรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ผลงานเป็ นที่ ยอมรั บในสาขาวิ ชานั้ น ๆ จากต่ างประเทศอย่ างน้ อยร้ อยละ 25
และมีผู้ ประเมินบทความที่เป็ นผู้ เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมี บทความที่มาจากต่างประเทศอย่ างน้ อย 3 ประเทศ
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
6) Proceeding หมายถึง หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ทาหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการ
เผยแพร่ หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการนี้อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้คณะบรรณาธิการหรือคณะกรรมการคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่
จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลาย ๆ สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 การบริการวิชาการ (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาอธิบาย
การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการการพยาบาลหรือที่เกี่ยวข้องของ
สถาบันการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต/นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม และต้องมีโครงการอย่างน้อย 1 โครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า
3) ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะคณะเพื่อพิจารณา
4) นาผลการประเมินตามข้อ 3) มาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
5) คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารที่แสดงแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับของแต่ละแผน
2) เอกสารที่แสดงแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
3) เอกสารที่แสดงผลการประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ รวมทั้ง
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและ/หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
4) หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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ตัวบ่งชี้ที่ 19 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาอธิบาย
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและ/หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาไทย หมายถึ ง โครงการหรื อ กิ จ กรรม
การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยของสถาบันการศึกษา ที่ดาเนินการ
โดยอาจารย์ บุคลากรและ/หรือนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง
ให้ มี ค วามรู้ ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า เกิ ด ความซาบซึ้ ง และมี สุ น ทรีย ะต่ อ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ แ ละ/หรือ
ภูมิปัญญาไทย สามารถนาไปใช้จรรโลงความดีงามในการดารงชีวิต ประกอบวิชาชีพ และเรียนรู้วิธีการจัดการ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน
2) มีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5) มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) รายชื่อผู้รับผิดชอบการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย
2) เอกสารที่แสดงแผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีการกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับ
3) เอกสารที่แสดงผลการประเมิน ความส าเร็จ ตามตัว บ่งชี้ ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรม
4) หลักฐานการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 20 การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาอธิบาย
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงาน เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการพยาบาล เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2) มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องความต้องการของสถาบันการศึกษาและบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย
3) มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
4) มีการประเมินผลการดาเนินงานและปรับปรุง
5) มีระบบการยกย่องและเชิดชูบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อกระตุ้นและสนับสนุ นด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่มีหลักฐาน
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
มีครบทุกข้อ
การดาเนินการ
หลักฐานอ้างอิง
1) แผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดาเนินการตามแผน
2) เอกสารระบุลักษณะงานและขอบเขตทุกตาแหน่งของบุคลากร
3) แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และรายงานการดาเนินการตามแผน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแผน
4) ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารแสดงระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นธรรมและ
นาไปใช้จริง
5) หลั ก ฐานแสดงระบบการยกย่ อ งและเชิ ด ชูบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ กระตุ้ น และสนั บสนุ นด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การจัดการทรัพยากรการศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาอธิบาย
ทรัพยากรการศึกษา หมายถึง อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สถานที่
ท ากิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสต ห้องสมุด ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับ นิสิ ต/
นักศึกษาและอาจารย์
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีอาคารเรียน ห้องเรียน จานวนเพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของ
การสอนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน
3) โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลา
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4) ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
5) มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต (healthy workplace)
ของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
6) นิสิต/นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน
มีข้อ 1 และ
มีข้อ 1 และ
มีข้อ 1 และ
มีข้อ 1 และ
มีครบทุกข้อ
การดาเนินการ
อีก 1 ข้อ
อีก 2 ข้อ
อีก 3 ข้อ
อีก 4 ข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) รายการอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) รายการประเภทโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
3) เอกสารหรือคาสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
4) เอกสารแสดงผลการประเมินความต้องการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาโดยอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ห้องปฏิบัติการพยาบาล (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
ห้องปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง สถานที่สาหรับ นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จาลอง ก่อนการฝึกปฏิบัติจริงในสถานพยาบาลและในชุมชน
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีห้องปฏิบัติการพยาบาลเพียงพอ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้ องกับ
การปฏิบัติในสถานการณ์จริงทุกสาขา ในจานวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2) มีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา
3) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัติการพยาบาลในจานวนที่เหมาะสม
4) มีการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนิสิต/นักศึกษาและอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 3
คะแนน 7
คะแนน 11
คะแนน 15
ไม่มีข้อ 1
มีข้อ 1
มีข้อ 1 และ อีก 1 ข้อ มีข้อ 1 และอีก 2 ข้อ
มีครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาล
2) รายงานการประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอ ความพร้อมใช้ของห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยอาจารย์
และนิสิต/นักศึกษา
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3) เอกสารที่ระบุชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
4) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
5) รายงานการนาผลการประเมินมาพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 23 หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น (เกณฑ์ทั่วไป)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คาอธิบาย
หนังสือ ตารา วารสาร หมายถึง หนังสือ ตารา วารสาร ที่มีองค์ความรู้หรือแนวคิดทางการพยาบาลเป็นหลัก
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีหนังสือหรือตาราหลักทางการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ชื่อเรื่องต่อสาขาวิชา ใน 5 สาขาวิชาหลัก และ
ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 หรือประมวลรายวิชา ที่มีการบริหารจัดการให้นิสิต/นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างเพียงพอ
2) มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า 50 เล่มต่อนิสิต/นักศึกษา 1 คน ในกรณี
ที่มีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้มีหนังสือไม่น้อยกว่า 20
เล่ม ต่อนิสิต/นักศึกษา 1 คน
3) มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนื่อง
4) มีวารสารการพยาบาลภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลัก
โดยมีการรับอย่างต่อเนื่อง กรณีที่สถาบันการศึกษามีระบบฐานข้อมูลวารสารการพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
ให้นิสิต/นักศึกษาเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวก ให้มวี ารสารการพยาบาลภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน ไม่ต่า
กว่า 5 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลัก
5) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0
คะแนน 3
คะแนน 6
คะแนน 9
คะแนน 12
คะแนน 15
ไม่มีข้อ 1
มีข้อ 1
มีข้อ 1 และ อีก มีข้อ 1 และอีก มีข้อ 1 และอีก มีครบทุกข้อ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) รายชื่อและจานวนหนังสือหรือตาราหลักทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ระบุใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 หรือประมวลรายวิชา
2) รายชื่อและจ านวนหนั ง สื อ หรื อต าราทางการพยาบาลและวิ ทยาศาสตร์สุ ขภาพที่ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่
ไม่เกิน 10 ปี
3) รายชื่อวารสารทางการพยาบาลทั้งในและต่ างประเทศที่รับในแต่ละปีย้อนหลัง 3 ปี (อาจเปลี่ยนชื่อ
วารสารทางการพยาบาลได้ แต่ต้องมีครบ 5 สาขาวิชาหลัก)
4) ฐานข้อมูลหนังสือหรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันรับอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5) เอกสารแสดงจานวนคอมพิวเตอร์ที่ให้นิสิต/นักศึกษาใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (วันที่ 16 กันยายน 2562)
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ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) (ค) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบั น การศึ ก ษา” หมายความว่ า โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า ส านั ก วิ ช า หรื อ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทาการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้หมายความรวมถึงสถาบันการศึกษา
ที่มายื่นขอเปิดดาเนินการใหม่
“สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง” หมายความว่า สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือดูแล และกากับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนินการใหม่ ซึ่ งมีสถานภาพปัจจุบัน
โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาครั้งล่าสุดจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ครั้ ง จนถึ ง วั น ที่ มี ก ารท าข้ อ ตกลงกั น ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนิน การใหม่ การนับระยะเวลาการรับรอง
ครั้งที่ ๒ ให้นับได้ตั้งแต่วันที่สภาการพยาบาลมีมติ
ทั้งนี้ ข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนินการใหม่
จะต้องมีระยะเวลาจนกว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรุ่นแรก และสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ๑ แห่ง
สามารถทาข้อตกลงเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับสถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดาเนินการใหม่ได้
ไม่เกิน ๑ แห่ง
“หลั ก สู ต ร” หมายความว่ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการพยาบาล
“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา” หมายความว่า คณบดี หรือผู้อานวยการของสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
“ผู้ บ ริ ห ารสถาบัน การศึ กษาระดับ รอง” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าที่ ดารงตาแหน่ ง
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือรองผู้อานวยการของสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่ทาหน้าที่ช่วยการบริหารสถาบันการศึกษา
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์พยาบาลประจาที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาที่สอน ในกรณีที่มีคุณวุฒไิ ม่ตรง หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการสาขา
พยาบาลศาสตร์ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ สอนในสาขาวิ ช านั้ น อย่ า งน้ อ ย ๒ ปี
และต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาและเป็ น ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลในสาขาที่ รับผิ ด ชอบในสถาบัน การศึกษาทางการพยาบาลอย่า งต่อเนื่ อง
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาเร็จปริญญาโทสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์
การสอนในสาขาที่รับผิด ชอบในสถาบัน การศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข้อ ๕ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการจะให้ ก ารรั บ รองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลต้องดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและจัดการศึกษา ณ สถานที่ที่ระบุไว้กับสภาการพยาบาล
ข้อ ๗ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนลักษณะอื่นใดที่แตกต่างจากที่สภาการพยาบาล
ให้ การรับรอง รวมถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองแล้ว
ให้ ด าเนิ น การเช่ น เดีย วกับสถาบัน การศึ กษาใหม่ต ามข้อบั งคับนี้โ ดยอนุโลม เว้ น แต่คณะกรรมการ
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับพื้นฐาน และให้มีหน้าที่เสนอการออกประกาศ ข้อกาหนด
วิธีการ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
หมวด ๑
สถาบันการศึกษา
ส่วน ๑
ภารกิจหลัก
ข้อ ๙ สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย ๔ ภารกิจ ดังนี้
๙.๑ การเรียนการสอน
๙.๒ การวิจัย
๙.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๙.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ข้อ ๑๐ สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้เพื่อเอื้อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย โดยกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบสนับสนุน
และส่ ง เสริมการวิจั ย การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ผลงานวิ จัย และผลงานวิชาการสู่ สั งคม มี ก ารประเมิน
ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๒ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
แผนงาน โครงการ การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๓ สถาบันการศึกษาต้องมีการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยกาหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ ๒
การจัดองค์กร
ข้อ ๑๔ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดองค์กร ดังนี้
๑๔.๑ กาหนดปรัชญา หรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัต ถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
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๑๔.๒ วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการประเมินแผนงานและโครงการ
เป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑๔.๓ กาหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว
ส่วนที่ ๓
การบริหารงาน
ข้อ ๑๕ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน ดังนี้
๑๕.๑ งานอาคาร สถานที่
๑๕.๒ งานงบประมาณ
๑๕.๓ งานบุคคล
๑๕.๔ งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๑๕.๕ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อ ๑๖ สถาบันการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาและเป็นสัดส่วน
และมีที่ทางานเป็นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอ และจาเป็นแก่การบริหารงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้
๑๖.๑ ห้องทางานผู้บริหาร
๑๖.๒ ห้องทางานอาจารย์
๑๖.๓ ห้องทางานของเจ้าหน้าที่อื่น
๑๖.๔ พื้นที่สาหรับกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ สถาบันการศึกษาต้องมีงบประมาณของตนเอง มีแผนและการจัดสรรงบประมาณ
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ข้อ ๑๘ สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรจานวนเพียงพอตามลักษณะงาน และมีการกาหนด
ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน และอานาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน มีระบบการสรรหา
พัฒนา และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบการประเมินบุคคลที่ชัดเจนครอบคลุม ดังนี้
๑๘.๑ ผู้บริหาร
๑๘.๒ อาจารย์
๑๘.๓ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
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ข้อ ๑๙ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑๙.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ที่เป็นปัจจุบัน
๑๙.๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๙.๓ ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๙.๔ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ข้อ ๕ (๖)
๑๙.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๙.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
๑๙.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ข้อ ๒๐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้
๒๐.๑ เป็นอาจารย์ประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การบริหาร การศึกษา
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามวรรค ๑ ต้ อ งมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
๒๐.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๐.๓ ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒๐.๔ เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ข้อ ๒๑ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้
๒๑.๑ เป็นอาจารย์ประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การบริหาร การศึกษา
ในกรณีที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามวรรค ๑ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
๒๑.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ข้อ ๒๒ ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีหน้าที่บริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
ข้อ ๒๓ อาจารย์
๒๓.๑ อาจารย์ประจาต้องมี
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๒๓.๑.๑ คุณสมบัติตามข้อ ๑๙.๒ - ๑๙.๗
๒๓.๑.๒ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ สาหรับอาจารย์
ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๒๓.๑.๓ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์
หรือสาขาอื่น โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
ทั้ ง นี้ ถ้ า ส าเร็จ การศึก ษาสาขาอื่ นที่ ไม่ใ ช่ สาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องมีจานวนรวมไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
๒๓.๑.๔ มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
กรณีอาจารย์ประจาไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา
ต้องผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย ๖ เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และ
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
๒๓.๑.๕ สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
๒๓.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี
๒๓.๒.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
๒๓.๒.๒ มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่ตรง
หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติหรือสอนในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย ๒ ปี
๒๓.๒.๓ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๒๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมี
๒๓.๓.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒๓.๓.๒ มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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ในกรณี ที่อ าจารย์ ผู้รับผิ ด ชอบหลักสู ต รส าเร็จ ปริญญาโทสาขาอื่ น ต้ องมี
ประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๓.๓.๓ ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา
ทาหน้าที่บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ข้อ ๒๔ สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา ดังนี้
๒๔.๑ อัตราส่วนของอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time
Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน ๑ : ๖
กรณี ส ถาบั น การศึ ก ษาใหม่ อั ต ราส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าต่ อ นั ก ศึ ก ษา
ไม่เกิน ๑ : ๘
๒๔.๒ อัตราส่วนอาจารย์ประจา หรือพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา
การสอนภาคปฏิบัติสามารถให้พยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
มีจานวนไม่มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของจานวนอาจารย์ประจาที่ต้องการแต่ละรายวิชา
(๑) อัตราส่วนอาจารย์ประจา หรือพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ที่ไม่ปฏิบัติงานประจาในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๘
(๒) อั ต ราส่ ว นพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ท าหน้ า ที่ ผู้ ส อนภาคปฏิ บั ติ ในขณะที่
ปฏิบัติงานประจาต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๔
๒๔.๓ สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา
สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท โดยระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๔๐
ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ข้อ ๒๕ สถาบันการศึกษาต้องวางแผนและพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจานวน คุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ข้อ ๒๖ สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และจาเป็น
ข้อ ๒๗ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมวด ๒
การจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ ๑
หลักสูตร
ข้อ ๒๘ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ส่วนที่ ๒
อาคาร และสถานทีศ่ ึกษา
ข้อ ๒๙ สถาบั น การศึกษาต้องจั ด ให้มีอาคาร สถานที่ ศึกษา ที่ มี ก ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสร้างความสร้างสรรค์และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา ดังนี้
๒๙.๑ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้ องประชุม และห้ องอื่น ๆ ที่เอื้ออานวยต่อการจัด การเรียนการสอนหลายรูปแบบตามที่กาหนด
ในหลักสูตร
๒๙.๒ มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา
ข้อ ๓๐ สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีจานวนผู้รับบริการ
สุขภาพที่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา และเอื้ออานวยต่อการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๐.๑ กรณีฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
๓๐.๑.๑ สถานพยาบาลต้องสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับและทุกสาขาทางการพยาบาล
๓๐.๑.๒ หอผู้ป่วยและหน่วยบริการต้องมีระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสาร
ด้านการบริการพยาบาล และระบบควบคุมคุณภาพการพยาบาล มีจานวนเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
มีสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
๓๐.๒ กรณีฝึกปฏิบัติงานในชุมชนต้องครอบคลุมลักษณะของชุมชนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ ๓๑ สถาบัน การศึกษาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในภาคบ่ายหรือภาคดึก ต้องจัดให้มี
สถานที่พักที่มีระบบความปลอดภัย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓
อุปกรณ์การศึกษา
ข้อ ๓๒ สถาบันการศึกษาต้องมีอุปกรณ์การศึกษาจานวนเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
ดังนี้
๓๒.๑ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ในสถานการณ์จริง
๓๒.๒ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
และหรือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓๒.๓ โสตทั ศ นู ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอน สื่ อ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์
และสื่อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อ ๓๓ สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งมี สื่ อ การเรี ย นการสอน หรื อ ปริ ม าณหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังนี้
๓๓.๑ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓๓.๒ ตาราเรียน หนังสือที่สอดคล้องกับรายวิชา
๓๓.๓ วารสารการพยาบาล
๓๓.๔ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ที่ให้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ได้แก่
หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ สื่อโสตทัศนวัสดุและอื่น ๆ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๔ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบและการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หมวด ๔
นักศึกษา
ข้อ ๓๕ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดการหรือดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาและสนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้
๓๕.๑ มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
และการประเมินผลคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓๕.๒ มี ร ะบบการดู แ ลและให้ ค าปรึ ก ษานั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ และการดาเนินชีวิต
๓๕.๓ มีระบบการพัฒนานักศึกษา เช่น มีองค์กรนักศึกษา มีแผนการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการนักศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพ
และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
หมวด ๕
การขอรับรองสถาบันการศึกษา
ส่วนที่ ๑
ข้อ ๓๖ ผู้ขอรับรองสถาบันการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓๖.๑ เป็นผู้จัดตั้ง หรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
๓๖.๒ ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓๖.๓ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓๖.๔ ไม่เป็น โรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ข้อ ๕ (๖)
๓๖.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓๖.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
๓๖.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับรอง ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๓๖.๒ ๓๖.๓ ๓๖.๔ ๓๖.๕ ๓๖.๖ และ ๓๖.๗ ด้วย
ส่วนที่ ๒
การยื่นคาขอรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๓๗ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ เลขาธิ ก ารตามแบบที่
สภาการพยาบาลประกาศกาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักฐาน
ดังนี้
๓๗.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
๓๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา
๓๗.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓๗.๔ รายงานเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
๓๗.๕ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ข้อ ๓๘ ให้เลขาธิการรวบรวมคาขอและหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เสนอความเห็ น โดยไม่ ชั ก ช้ า ในการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการอาจให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ รอง
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมชี้แจงประกอบคาขอด้วยก็ได้
สาหรับสถาบันการศึกษาที่จะจัดตั้งใหม่ ให้ยื่นขอพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดดาเนินการ
ตามที่ ส ภาการพยาบาลประกาศกาหนด การยื่ นขอรั บรองสถาบันการศึกษาให้กระท าเมื่อสถาบัน
เปิดดาเนินการแล้ว โดยยื่นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔
ข้อ ๓๙ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสภาการพยาบาลและจะครบก าหนด
ระยะเวลาการรับรอง ต้องยื่นขอรับรองล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน โดยให้นาความในข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง มีหน้าที่ดังนี้
๔๐.๑ ให้ คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาและการจัด
การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
๔๐.๒ ช่วยเหลือดูแล และกากับสถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ร ะดั บ วิ ช าชี พ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้ อ บั ง คับ สภาการพยาบาลหรือ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
๔๐.๓ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ขอเปิด
ดาเนินการใหม่ กรณีสถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
๔๐.๔ รายงานผลการด าเนิ น งานของสถาบั น การศึ ก ษาต่ อ สภาการพยาบาล
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔๐.๕ กรณี ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของสถาบั น การศึ ก ษา
พี่เลี้ยงให้รายงานต่อสภาการพยาบาลทันที

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔๐.๖ เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การพิจารณาและการแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการพิจารณา
รับรองสถาบันการศึกษา โดยจัดทาเป็นประกาศสภาการพยาบาล
ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณารับรองสถาบันการศึกษาแล้ว ให้เลขาธิการดาเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาหรือไม่รบั รองสถาบันการศึกษา ให้เลขาธิการแจ้งให้
ผู้ยื่นคาขอรับรองสถาบันการศึกษาทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาการพยาบาลได้รับคาขอ
พร้อมหลักฐานครบถ้วนตามที่กาหนด
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๓ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการได้รับรองตามข้อบังคับนี้ หากมีการเพิ่มจานวนนักศึกษา
ในหลักสูตรเดิม หรือเพิ่มแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือขอเปิดหลักสูตรใหม่นอกเหนือจาก
หลักสูตรเดิม
ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๖ ยื่นคาขอรับรองการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ต่อเลขาธิการตามแบบที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนดก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
๔๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา
๔๓.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง หรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
๔๓.๔ รายงานรายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ในหลั ก สู ต รเดิ ม หรื อ เพิ่ ม แผนการจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ หรื อ ขอเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากหลักสูตรเดิม
๔๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีการเพิ่มแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือขอเปิดหลักสูตรใหม่
นอกเหนือจากหลักสูตรเดิม สภาการพยาบาลอาจไปเยี่ยมตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๔ เมื่อเลขาธิการได้รับคาขอตามข้อ ๔๓ แล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๓๘ โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔๕ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๖ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง/ผ่านการประเมินความพร้อมแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษาที่ น อกเหนื อ จากข้ อ ๔๓ ให้ ผู้ จั ด ตั้ ง หรื อ ผู้ ด าเนิ น การ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษามีหนังสือแจ้งรายการและรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเลขาธิการได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
และมีความเห็นก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติประการใด
ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้แจ้งทราบหรือดาเนินการตามมติของคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่เป็น
การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อของสถาบันการศึกษา เมื่อคณะกรรมการรับทราบแล้ว ให้เลขาธิการดาเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
หมวด ๗
การติดตามผลหลังการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๗ ให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินการของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับรองสถาบันการศึกษา
หมวด ๘
การเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา หากปรากฏว่าผู้จัดตั้ง
หรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
๔๘.๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับนี้กาหนด หรือ
๔๘.๒ บริหารสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับนี้กาหนด หรือ
๔๘.๓ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการได้กาหนดในการให้การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการได้เพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาใดแล้วให้เลขาธิการดาเนินการ
ตามข้อ ๔๒ โดยอนุโลม
หมวด ๙
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๕๐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
๕๐.๑ การรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

๕๐.๒
๕๐.๓
๕๐.๔
๕๐.๕

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

การรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ครั้งละ ๗๐,๐๐๐ บาท
การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา ครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท
การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๑ สถาบั น การศึกษาใดที่ คณะกรรมการได้ใ ห้การรับรองสถาบันการศึก ษาก่อนหรือ
ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นได้รับรองสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับนี้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่คณะกรรมการได้ให้การรับรองแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
รองศาสตราจารย์ทศั นา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

