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อ านาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถาบันการศึกษา 
 

 สภำกำรพยำบำลเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ กำรบริกำร กำรวิจัย ในวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
อีกทั้งมีอ ำนำจหน้ำที่ออกข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์  กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ในระดับอุดมศึกษำของสถำบันกำรศึกษำที่จะท ำกำรสอนวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ เพื่อเสนอ
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ รวมท้ังรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ ผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์เพื่อควบคุมคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จะขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ เพื่อคุ้มครองประชำชนผู้ใช้บริกำรด้ำนสุขภำพให้ได้รับ
บริกำรกำรพยำบำลที่มีคุณภำพในระดับเป็นท่ียอมรับได้ทั่วไปในสังคม สภำกำรพยำบำลจึงด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. พิจำรณำให้กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำทั้งสถำบันที่จัดตั้งใหมแ่ละสถำบันท่ีเปิดด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ใน
ระดับอุดมศึกษำของสถำบันกำรศึกษำที่จะท ำกำรสอนวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ทั้ง
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

3. จัดสอบเพื่อออกใบอนุญำตประกอบวิชำชีพฯ 
4. ด ำเนินกำรออกใบอนุญำตประกอบวิชำชีพฯ และกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพฯ 

 
หลักการ/แนวคิดในการรับรองสถาบันการศึกษา 

 
เพื่อให้กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.  2556 และข้อบังคับสภำ
กำรพยำบำลว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2554 สภำกำรพยำบำลด ำเนินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำโดยมีหลักกำรและแนวคิดดังนี้ 

1. กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรพิจำรณำกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำที่
สภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบให้จัดกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ได้ โดยวิธีกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรตรวจเยี่ยม กำรประเมินคุณภำพสถำบันกำรศึกษำเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันสภำพจริงในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรศึกษำพยำบำล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสิทธิใน   
กำรขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล 
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2. องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินสถำบันกำรศึกษำพยำบำลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกสภำกำรพยำบำล ให้เป็นผู้ประเมินเพื่อกำรรับรองสถำบัน โดยคณะผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่อยู่ต่ำงสถำบัน 
หรือไม่อยู่ในสถำบันสมทบหรือสถำบันรับสมทบ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำบันที่ขอรับรองสถำบัน 

3. ในกำรด ำเนินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ คณะผู้ประเมินต้องใช้ควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
(professional judgment) ในกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยงำนของสถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรประเมินตำม
เกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด และแสวงหำส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำของสถำบันกำรศึกษำ 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดียิ่งๆขึ้น 

4. คณะผู้ประเมินต้องเข้ำใจสถำบันกำรศึกษำที่จะประเมินเป็นอย่ำงดีปรำศจำกอคติต่อสถำบัน
ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมโดยยึดหลักกัลยำณมิตรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภำพควำมจริงที่ เกิดขึ้นใน
สถำบันกำรศึกษำนั้นและใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

5. คณะผู้ประเมินยึดหลักควำมเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีหลักฐำนข้อมูลตำม
สภำพควำมเป็นจริง (evidence-based) และมีควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) ในกำร
ประเมินทุกครั้ง 

6. คณะผู้ประเมินด ำเนินกำรรับรองสถำบันตำมขั้นตอนให้แล้วเสร็จภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้
เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
กระบวนการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 

 
 กำรตรวจเย่ียมสถำบันกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำร
สถำบันกำรศึกษำในสภำพจริง  โดยรวบรวมและศึกษำข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำบันกำรศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ตลอดจนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง จำก    
กำรสังเกต สอบถำม สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่อน ำข้อมูลของ
สถำบันฯ มำประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด เพื่อให้สถำบัน 
กำรศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิต กระบวนกำร
ตรวจเย่ียมสถำบันกำรศึกษำประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
               แผนภาพที่ 1 กระบวนการก่อนตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 

1. สภำกำรพยำบำลแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรขอ
รับรองสถำบันฯ และนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งสภำกำรพยำบำลจะประสำนกับ
สถำบันกำรศึกษำให้จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ และสถำนที่ที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะสำมำรถท ำงำนและประชุม
ปรึกษำกันอย่ำงเป็นอิสระและไม่รบกวนผู้อื่นในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ทั้งใน
ส่วนที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำและส่วนที่อำจขอเพิ่มเติม ตลอดจนนัดหมำยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ นิสิต/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ในแหล่งฝึกงำน เป็นต้น เพื่อให้คณะผู้ตรวจเยี่ยมสัมภำษณ์ตำมก ำหนด 
กำรในตำรำงกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้ตรวจเยี่ยม 

2. คณะผู้ตรวจเยี่ยมท ำกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันฯนั้น 
และเอกสำรรำยงำนอื่นๆ ซึ่งสถำบันฯได้จัดส่งมำล่วงหน้ำ 

3. คณะผู้ตรวจเยี่ยมศึกษำวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันฯ ตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประเมินของสภำกำรพยำบำล 

4. คณะผู้ตรวจเยี่ยมประชุมปรึกษำ ก ำหนดประเด็นและรำยกำรข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบและ
รวบรวม แหล่งข้อมูล วิธีกำรรวบรวมข้อมูลระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐำนครบถ้วนเพียงพอ
ในกำรสรุปผลกำรประเมินอย่ำงถูกต้องชัดเจน 

5. คณะผู้ตรวจเยี่ยมร่วมกันวำงแผนกำรตรวจเยี่ยมและแผนกำรประเมิน  ก ำหนดตำรำง           
กำรปฏิบัติงำนและมอบหมำยภำระงำนที่ชัดเจนให้ผู้ตรวจเยี่ยมแต่ละคน 

ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดในกำรพิจำรณำกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำนับจากวันที่สภา          
การพยาบาลได้รับเอกสารจนกระทั่งแจ้งให้สถาบันฯทราบผลการรับรอง ต้องเสร็จสิ้นภายใน 120 
วัน 
 
 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมสถำบันฯ 
รับมอบหมำยกำรตรวจเยี่ยม 

นัดวันตรวจเยี่ยมภำยใต้กรอบ
กำรท ำงำน 120 วัน 

ประชุมก ำหนดขอบเขต           

กำรหำข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 

ตนเองของสถำบัน 

- ข้อมูลตำมมำตรฐำน ตวับ่งชี้ 

และเกณฑ์ 

วิเครำะห์ข้อมูล 

ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ของสถำบันกำรศึกษำ 
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ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภาพที่ 2 กระบวนการระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 

1. คณะผู้ตรวจเยี่ยมเดินทำงไปยังสถำบันฯตำมก ำหนดนัดหมำย ซึ่งก ำหนดเวลำกำรตรวจเยี่ยม
สถำบันฯ หนึ่งไม่น้อยกว่ำ 2 วัน ในวันแรกให้มีกำรประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำบันฯ เพื่อให้
รับทรำบกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของกำรตรวจเยี่ยม ซึ่งมุ่งเน้นควำมร่วมมือในกำรพัฒนำปรับปรุง
สถำบันฯ และสรำ้งควำมเข้ำใจระหว่ำงคณะผู้ตรวจเย่ียมกับผู้บริหำรและบุคลำกรสถำบันฯ รวมทั้งเพื่อแจ้งให้
ทรำบเกี่ยวกับแผนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้ตรวจเยี่ยมและกำรปฏิบัติตนของสถำบันฯ ระหว่ำง
กำรตรวจเยี่ยม ในกำรประชุมจะมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เปิดโอกำสให้ทั้งสถำบันกำรศึกษำฯ และ
ผู้ตรวจเย่ียมได้ซักถำมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 

2. ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะประเมินคุณภำพสถำบันฯ ตำมขอบเขตและประเด็น
ที่ก ำหนดไว้ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนจำกเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่สถำบันฯ ส่ง
ให้สภำกำรพยำบำล รวมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่สะท้อนสภำพควำมเป็นจริงของสถำบันฯ กำรรวบรวมข้อมูล
หลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อกำรประเมินคุณภำพอำจใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยทั้งกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรสังเกตกำรเรียน
กำรสอน กำรสัมภำษณ์พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมกำรสถำบัน กรรมกำรประจ ำคณะ ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นิสิต/นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ เป็นต้น 

3. เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะน ำข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำอภิปรำย
ร่วมกันเพื่อวิเครำะห์สรุปผลกำรตรวจเย่ียมและข้อเสนอแนะ 

4. น ำเสนอผลกำรตรวจเยี่ยมเบื้องต้นและข้อสังเกตต่อผู้บริหำรสถำบันฯ ด้วยวำจำเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลต่ำงๆ และให้โอกำสสถำบันฯ ชี้แจงในกรณีที่สถำบันฯ เห็นว่ำ
ข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม 
         คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะไม่เสนอคะแนนหรือจ านวนปีที่ให้การรับรองแก่สถาบันการศึกษา เพราะ
อยู่นอกเหนือหน้าที่ของคณะผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบผลการรับรองสถาบันการศึกษา 

คณะผู้ตรวจ
เยี่ยม 

สถำบันฯ 

ด ำเนินกำรตรวจเอกสำร  
สัมภำษณ์  ประเมินทรัพยำกร 
กำรเรียนรู้ และเยี่ยมชมสถำนที ่

 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมประชมุสรุปผล

กำรตรวจเยี่ยม 
น ำเสนอผลกำรตรวจเยี่ยมเบื้องต้นด้วยวำจำ 

ต่อผู้บริหำรและคณำจำรย์  

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ์      
กำรตรวจเยี่ยมแก่ผู้บรหิำรและ

บุคลำกรของสถำบันฯ 
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ขั้นตอนที่ 3  หลังการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
แผนภาพที่ 3 กระบวนการหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 

1. เมื่อเสร็จภำรกิจในกำรตรวจเย่ียมสถำบันฯ คณะผู้ตรวจเยี่ยมร่วมกันจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
สถำบันกำรศึกษำจำกข้อมูลหลักฐำนต่ำงๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได้ตำมแบบประเมินผลกำรรับรอง
สถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

2. คณะผู้ตรวจเยี่ยมเสนอรำยงำนผลกำรประเมินสถำบันกำรศึกษำต่อส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ
พยำบำลและผดุงครรภ์ (สมพ.) ภำยใน 3 วันหลังกำรตรวจเยี่ยม เพื่อให้สมพ.น ำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรขอรับรองสถำบันฯ  

3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรขอรับรองสถำบันฯเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสภำ   
กำรพยำบำล 

4. สภำกำรพยำบำลแจ้งผลกำรรับรองให้สถำบันฯทรำบ 
5. ในกรณีที่สถำบันกำรศึกษำไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำ ให้ส่งผลทักท้วงถึงสภำกำรพยำบำล

ภำยใน 15 วัน นับแต่วันท่ีสภำกำรพยำบำลส่งผลกำรพิจำรณำ  
6. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรขอรับรองสถำบันฯด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรในข้อ 2 ใหม ่
7. สภำกำรพยำบำลขอเสนอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
 
 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมเขียนรำยงำน  
หลังกำรตรวจเยี่ยมภำยใน 3 วัน  
และให้สมพ.ด ำเนินกำรจัดพมิพ ์

คณะกรรมกำรสภำ 
กำรพยำบำลพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบผลรับรองสถำบันฯ 

 

สภำกำรพยำบำล 

แจ้งสถำบันฯทรำบ 

คณะอนุกรรมกำร 
พิจำรณำผลกำรรับรอง

สถำบันฯ 

ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

สถำบันฯ มีประเด็น
ทักท้วง 
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การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองของสถาบันการศึกษา 
 

สถำบันกำรศึกษำที่จะขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ ให้จัดเตรียมเอกสำรดังนี้ 
1. เอกสำรกำรประเมินตนเอง ให้จัดท ำเอกสำรตำมแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง

เพื่อกำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำจำกสภำกำรพยำบำล 
2. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก) 
3. เอกสำร/หลักฐำนประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. กำรนับจ ำนวนตัวบ่งชี้ ให้นับตำมระยะเวลำ ดังนี้ 

4.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน นับตำมปีกำรศึกษำ 
4.2 งำนวิจัย นับตำมปีปฏิทิน 
4.3 งบประมำณ นับตำมปีงบประมำณ 

 

หมายเหตุ  ส ำหรับสถำบันที่ขอรับรองในปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558 อำจใช้ข้อมูลย้อนหลังตัวบ่งชี้ที่เป็น
เกณฑ์ใหม่ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 22 และ 23 โดยอำจใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 หรือ 2 หรือ 3 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็น
ข้อมูลจ ำนวนปีเดียวกันทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรอง 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

(8 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้) 
 

 ในกำรรับรองสถำบันฯจะรับรองตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 8 มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 29 ตัวบ่งชี้  
ส่วนในเกณฑ์กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทส ำคัญ 10 ตัวบ่งชี้
และตัวบ่งชี้ประเภททั่วไป 19 ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้ส ำคัญมีคะแนนรวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
คะแนนประเมิน และตัวบ่งชี้ท่ัวไปมีคะแนนรวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนประเมิน      
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
ด้ำนองค์กรและ 
กำรบริหำรองค์กร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1   กำรบริหำรองค์กร  ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   คุณสมบัติผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ 

พยำบำล 
ส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3   ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ       

กำรตัดสินใจ 
ส ำคัญ 

ด้ำนอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 5   คุณสมบัติอำจำรย์พยำบำลประจ ำ ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6   คุณวุฒิอำจำรย์พยำบำลประจ ำ ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7   อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ

ต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ส ำคัญ 

ตัวบ่งชีท้ี ่8   ภำระงำนสอนของอำจำรย์พยำบำลประจ ำ ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9   กำรพัฒนำอำจำรย์  ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ ทั่วไป 

ด้ำนหลักสูตรและ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรบริหำรหลักสูตร ส ำคัญ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี

สุดท้ำย/ บัณฑิตใหม่ต่อคุณภำพหลักสูตร 
ทั่วไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 แผนกำรสอนรำยวิชำในหมวดวิชำชีพ ส ำคัญ 
ด้ำนนิสิต/นักศึกษำและ 
กำรพัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 กำรพัฒนำนักศึกษำ ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ ทั่วไป 

ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติ 
กำรพยำบำล   

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 แหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 
 
  

ทั่วไป  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติ 
กำรพยำบำล (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ
ต่อนักศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำคปฏิบัติ 

ส ำคัญ 

ด้ำนกำรประเมินและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18  ร้อยละของผู้สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์ผ่ำนครั้งแรก 

ส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 19  ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน 6 
ด้ำนของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ทั่วไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี 20 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 21  กำรประเมินคุณภำพภำยในของ

สถำบันกำรศึกษำ 
ส ำคัญ 

ด้ำนกำรวิจัยและ 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมและกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 22  ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออำจำรย์
พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

ส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 23  ผลงำนวิชำกำร ส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 24  กำรบริกำรวิชำกำร ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 25  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/

หรือ ภูมิปัญญำไทย 
ทั่วไป  

ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกร
และกำรสนับสนุนด้ำน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 26  บุคลำกรสำยสนับสนุน ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 27  กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรศึกษำ ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 28  ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล ทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ท่ี 29  หนังสือ ต ำรำ วำรสำรวิชำชีพและระบบ

สืบค้น 
ทั่วไป  

 
คะแนนตัวบ่งชี้ส าคัญและตัวบ่งชี้ทั่วไป 

 

1. ตัวบ่งชี้ส าคัญ 120  คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 70) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ด้ำนองค์กรและกำรบริหำร
องค์กร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   คุณสมบัติผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำล 

10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ    
กำรตัดสินใจ  

10 



9 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ด้ำนอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 7   อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ

ต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
10 

ด้ำนหลักสูตร และกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนและ 
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรบริหำรหลักสูตร 15 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  แผนกำรสอนรำยวิชำในหมวดวิชำชีพ 10 

ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติ 
กำรพยำบำล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ
ต่อนักศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำคปฏิบัติ 

15 

ด้ำนกำรประเมินและผลลัพธ์
ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18  ร้อยละของผู้สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์ผ่ำนครั้งแรก  

15 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 21  กำรประเมินคุณภำพภำยในของ 
สถำบันกำรศึกษำ 

10 

ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 22  ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออำจำรย์
พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

15 

ตัวบ่งชี้ท่ี 23  ผลงำนวิชำกำร  10 

รวม 120 
น้ ำหนักคะแนน 70% 

 
2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 120 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 30) 

 

มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ด้ำนองค์กรและกำรบริหำร
องค์กร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1   กำรบริหำรองค์กร 10  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3   ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 5 

ด้ำนอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 5   คุณสมบัติอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 10 
 ตัวบ่งชี้ที่  6    คุณวุฒิอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 10 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8   ภำระงำนสอนของอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 5 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 9   กำรพัฒนำอำจำรย์  5 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 10   กำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ 5 
ด้ำนหลักสูตร และกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนและ 
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภำพหลักสูตร 

5 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ด้ำนนิสิต/นักศึกษำและ 
กำรพัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำนักศึกษำ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ 5 

ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติ 
กำรพยำบำล   

ตัวบ่งชี้ท่ี 16  แหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล  5 

ดำ้นกำรประเมินและผลลัพธ์
ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 19  ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน 6   
                 ด้ำนของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 5 
ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 24  กำรบริกำรวิชำกำร 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 25  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ/

หรือภูมิปัญญำไทย 
5 

ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรและ 
กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 26  บุคลำกรสำยสนับสนุน 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 27  กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรศึกษำ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 28  ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 29  หนังสือ ต ำรำ วำรสำรวิชำชีพและระบบ

สืบค้น 
10 

รวม 120  
น้ ำหนักคะแนน 30% 

 
คะแนนรวมของกำรประเมิน        =      คะแนนจำกเกณฑ์ส ำคัญ + คะแนนจำกเกณฑ์ทั่วไป  

 
ระยะเวลำกำรรับรองสถำบันฯขึ้นกับคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้ง 2 ประเภท โดยสถำบันฯจะได้รับกำรรับรอง
เมื่อได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 51 ขึ้นไป ระยะเวลำกำรรับรองตั้งแต่ 1-5 ปี ดังแสดงในตำรำง 
 

คะแนนรวม ระยะเวลำกำรรับรอง 
91% – 100% 
81% –  90% 
71% –  80% 
61% –  70% 
51% –  60% 
น้อยกว่ำ 51% 

5 ปีกำรศึกษำ 
4 ปีกำรศึกษำ 
3 ปีกำรศึกษำ 
2 ปกีำรศึกษำ 
1 ปีกำรศึกษำ 
ไม่รับรอง 
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รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารองค์กร 
ค าอธิบาย 

การบริหารองค์กร หมำยถึง ระบบกำรบริหำรงำนในองค์กรที่มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำ
ระยะยำว มีระบบบริหำรงำน มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำป ีมีแผนงบประมำณ  

ระบบการบริหารงาน หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรของสถำบันที่ประกอบด้วยโครงสร้ำงกำรบริหำร 
ผู้บริหำรและขอบเขตควำมรับผิดชอบ กำรบริหำรบุคคล กำรเงินและงบประมำณ 

แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันระยะยำวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงกำร  ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถำบัน มีกำรก ำหนด  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติงำนประจ าปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริง ประกอบด้วย โครงกำร หรือกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ 
รวมท้ังระบุผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร 

ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง หมำยถึง อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองคณบดี 
หัวหน้ำภำควิชำ หรือรองผู้อ ำนวยกำร ของสถำบันกำรศึกษำกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ หรือต ำแหน่ง
อื่นท่ีเทียบเท่ำที่ท ำหน้ำที่ช่วยบริหำรสถำบันกำรศึกษำ 

แผนการจัดสรรงบประมาณ หมำยถึง แผนกำรจัดสรรงบประมำณทุกประเภทเป็นรำยปี   
เกณฑ์มาตรฐาน  

1) มีระบบบริหำรงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจสถำบันกำรศึกษำ 
2) มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  
3) ผู้บริหำรระดับรอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์     

กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และข้อ 21 และมีภำระ
งำนสอนไม่เกิน  8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อปีกำรศึกษำ 

4) มีแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงครอบคลุมทุกพันธกิจ  
5) มีกำรวิเครำะห์ ประเมินกำรใช้งบประมำณครอบคลุมทุกพันธกิจและน ำผลกำรประเมินไปใช้

วำงแผนงบประมำณในปีต่อไป  
หลักฐานอ้างอิง  

1) เอกสำรระบุโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถำบันกำรศึกษำ และหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับ 
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2) แผนกลยุทธ์ (3 ปีขึ้นไป) แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบัน 
กำรศึกษำโดยเป็นแผนล่วงหน้ำ 1 ปีนับจำกปีสุดท้ำยท่ีได้รับกำรรับรอง  

3) หลักฐำนที่แสดงว่ำแผนกลยุทธ์ได้รับกำรเห็นชอบ/อนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบัน 
4) แผนงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับกำรเห็นชอบ/อนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบัน 
5) หลักฐำนแสดงคุณสมบัติและภำระงำนสอนของผู้บริหำรระดับรองในปีกำรศึกษำที่ครบวำระ  

กำรรับรอง  
6) รำยงำนกำรวิเครำะห์ประเมินผลกำรใช้งบประมำณตำมพันธกิจในปีงบประมำณที่สิ้นสุดแล้วและ

น ำผลกำรประเมินไปวำงแผนงบประมำณประจ ำปีถัดไป  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มีข้อ 1  
 

มีขอ้ 1 และ 
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

 

หมายเหตุ  สถำบันกำรศึกษำต้องมีผู้บริหำรกำรศึกษำระดับรอง เพื่อปฏิบัติงำนแทนเม่ือผู้บริหำรกำรศึกษำ
ไม่อยู่ และเป็นกำรเตรียมผู้บริหำรกำรศึกษำด้วย ดังนั้นกรณีไม่มีผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง 
ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 3 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย 
           ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล หมำยถึง คณบดี หรือผู้อ ำนวยกำรของสถำบันกำรศึกษำ      
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ หรือต ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ ที่เป็นอำจำรย์พยำบำลประจ ำหรือบุคลำกร
พยำบำลประจ ำ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอำยุ/       
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอำยุ ในกรณีที่สภำกำรพยำบำลเคยให้กำรรับรองแล้ว 

2) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโททำงกำรพยำบำล วิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรบริหำร กำรศึกษำ 
หรือมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์สำขำพยำบำลศำสตร์ 

3) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
4) ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในสถำบันกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
5) มีภำระงำนสอนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อปีกำรศึกษำ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีข้อ 1 มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

หลักฐานอ้างอิง 
             หลักฐำนแสดงคุณสมบัติ และภำระงำนสอนของผู้บริหำรสูงสุดในปีกำรศึกษำที่ครบวำระ        
กำรรับรอง 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระบบบริหารความเสี่ยง  
ค าอธิบาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรบริหำรที่อำจเกิดขึ้น เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถำบัน ควำมเสี่ยงด้ำน
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2) มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญขององค์กรและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบท

ของสถำบัน 
3) มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและมีกำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ

ขององค์กร 
4) มีกำรด ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรท่ีเทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5) มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรที่

เทียบเท่ำไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินกำร 

มี 1 ข้อ  มี 2 ข้อ  มี 3 ข้อ  มี 4 ข้อ  มีครบทุกข้อ 
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หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะปฏิบัติงำนรับผิดชอบบริหำรควำมเสี่ยง 
2) รำยงำนกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบทของสถำบัน

หรือแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
3) รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อน ำมำจัดอันดับควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
4) เอกสำรแผนจัดกำรควำมเสี่ยง 
5) เอกสำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและแสดงให้เห็นว่ำได้มี    

กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรท่ีเทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำ 
6) เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำได้น ำผลกำรประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

หรือคณะกรรมกำรที่เทียบเท่ำมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (เกณฑ์ส าคัญ)  
ค าอธิบาย 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หมำยถึง ระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นปัจจุบัน ที่ผู้บริหำรน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร หมำยถึง กำรจัดกำรข้อมูลเพื่อให้เป็น
สำรสนเทศที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจได้ เช่น 

1.1) ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงินกำรงบประมำณที่แสดงถึงกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ด้วยค่ำสถิติ
เชิงพรรณนำ เช่น ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ของเงินงบประมำณที่ได้รับและรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณแต่ละไตร
มำส เพื่อพิจำรณำบริหำรจัดกำรให้ทันเวลำ กำรเสนอรำยงำนสำรสนเทศอำจเป็นกำรบรรยำย ตำรำง 
แผนภูมิ แผนภำพที่สื่อต่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย 

1.2) ระบบสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคลที่แสดงถึงจ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่หน่วยงำนมีอยู่  
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ อำยุ เพศ ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรลำศึกษำต่อ กำรลำฝึกอบรม 
ภำระงำนของอำจำรย์และบุคลำกร และประวัติของบุคลำกรที่จ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร เป็นต้น 

1.3) ระบบสำรสนเทศด้ำนครุภัณฑ์ที่แสดงถึงจ ำนวนครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่หน่วยงำน มีอยู่ เช่น กำรเปรียบเทียบกำรเพิ่มขึ้น ลดลงในแต่ละปี รำยละเอียดที่สำมำรถทรำบถึงวันเวลำ
กำรซื้อ กำรซ่อมและกำรจ ำหน่ำย กำรยืม กำรคืน เพื่อกำรตัดสินใจในกำรจัดหำครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น เป็นต้น   

2) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง กำรจัดกำรข้อมูล
เพื่อให้เป็นสำรสนเทศในกำรตัดสินใจด้ำนกำรเรียนกำรสอนของหน่วยงำน เช่น กำรแสดงตำรำงสอนในแต่
ละชั้นปี กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำในแต่ละปี กำรส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี หลักสูตรที่เปิด
สอน จ ำนวนรำยวิชำที่สอนในแต่ละปีกำรศึกษำ ภำระงำนของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ เป็นต้น 
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3) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรวิจัย หมำยถึง กำรจัดกำรข้อมูลเพื่อให้เป็น
สำรสนเทศที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำน เช่น จ ำนวน/ร้อยละ
ของงำนวิจัย เปรียบเทยีบจ ำนวนงำนวิจัยของอำจำรย์ในแต่ละปี จ ำนวนทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยใน/
ภำยนอกหน่วยงำน เรื่องที่ท ำกำรวิจัยในแต่ละสำขำวิชำ จ ำนวน/ร้อยละของงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี  
บทคัดย่อที่ผู้สนใจสำมำรถเข้ำถึงได้ เป็นต้น 

4) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง กำรจัดกำรข้อมูล
เพื่อให้เป็นสำรสนเทศที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรของ
หน่วยงำน เช่น จ ำนวน/ร้อยละ  กำรเปรียบเทียบงำนบริกำรด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ในแต่ละปี จ ำนวน
งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน  งำน/โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำร
กับกำรเรียนกำรสอน/กำรวิจัย จ ำนวนอำจำรย์ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรมที่
ให้บริกำรในแต่ละปี เป็นต้น 

5) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง กำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อให้เป็นสำรสนเทศที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงำน เช่น จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมของอำจำรย์ นักศึกษำในแต่
ละปี  จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน โครงกำรที่จัดท ำและกำรบูร
ณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมในโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร 
2) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
3) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรวิจัย 
4) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
5) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
ไม่มีระบบ
ข้อมูล

สำรสนเทศ 

มีระบบข้อมูล 
สำรสนเทศ 
ด้ำนกำร
บริหำร 

 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 
ด้ำนกำร

บริหำร และ
ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรบริหำร  
ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน 

และด้ำนกำรวิจัย 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรบริหำร  
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

ด้ำนกำรวิจัย  
และด้ำนกำรบริกำร

วิชำกำร 

มีระบบ
ข้อมูล

สำรสนเทศ 
ครบทุกด้ำน 

 

หลักฐานอ้างอิง 
ระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริหำรใช้ในกำรบริหำรองค์กรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 
ค าอธิบาย   
  อาจารย์พยาบาลประจ า หมำยถึง อำจำรย์พยำบำลที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำตำมพันธกิจหลักของ
สถำบันอุดมศึกษำ โดยมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 เดือนต่อปีกำรศึกษำคิดเป็น 1 คน ในกรณี
ปฏิบัติงำน 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญำตเป็น          
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง และบัตรสมำชิกสภำกำรพยำบำลที่ไม่หมดอำยุ 

2) ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำโทสำขำพยำบำลศำสตร์หรือสำขำอื่น โดยต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำพยำบำลศำสตร์  ในกรณีที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
ที่ไม่ใช่สำขำพยำบำลศำสตร์ ต้องมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำขำพยำบำลศำสตร์  

3) มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติกำรพยำบำล ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
4) มีประสบกำรณ์กำรสอนทำงกำรพยำบำลทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในสถำบันกำรศึกษำ

พยำบำลอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบกำรณ์กำรสอนทำงกำรพยำบำลในสถำบัน 
กำรศึกษำ ต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรศำสตร์และศิลป์กำรสอนทำงกำรพยำบำล หรือหลักสูตรด้ำนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่เทียบเคียงได้ และสภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบ 
วิธีการค านวณ 
 
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์     
พยำบำลประจ ำที่ได้ตำม
เกณฑ ์

 
= 

         จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มี 
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

 
 
X  100 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

ของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ 
  
 กรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำอื่นที่ไม่ใช่สำขำพยำบำลศำสตร์ หรือ ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมที่
ก ำหนด ต้องมีจ ำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
       ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ได้ตำมเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไปได้
คะแนน เท่ำกับ 10 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง 

1) หลักฐำน/เอกสำรแสดงรำยช่ืออำจำรย์พยำบำลที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำของสถำบันกำรศึกษำที่ขอรับ
รอง ระบุวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
และระยะเวลำปฏิบัติงำนในสถำบันกำรศึกษำที่ขอรับรอง รวมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพฯและ
เลขที่สมำชิกสภำกำรพยำบำล 

2) หลักฐำน/เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือเอกสำรกำรรับรองต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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3) หลักฐำน/เอกสำร/ข้อมูลแสดงจ ำนวนปีของกำรสอนภำคทฤษฎี/ภำคปฏิบัติในสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำลหลังส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี/โท/เอก 

4) หลักฐำน/เอกสำรแสดงว่ำได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรศำสตร์และศิลป์กำรสอนทำงกำรพยำบำล หรือ
หลักสูตรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่เทียบเคียงได้และสภำกำรพยำบำลให้ควำม
เห็นชอบ 
หมายเหตุ  
  อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำโทสำขำอื่นและสภำกำรพยำบำล 
เคยให้กำรรับรองว่ำเป็นอำจำรย์พยำบำลประจ ำของสถำบันใด และสถำบันน้ันยังเปิดด ำเนินกำรต่อเนื่อง
จนถึงวันที่ข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่ำอำจำรย์ผู้นั้นเป็นอำจำรย์พยำบำลประจ ำสถำบันกำรศึกษำ
นั้นตำมข้อบังคับฯ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 
ค าอธิบาย   
 อาจารย์พยาบาลประจ า หมำยถึง อำจำรย์พยำบำลที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำตำมพันธกิจหลักของ
สถำบันอุดมศึกษำ โดยมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 เดือนต่อปีกำรศึกษำ คิดเป็น 1 คน ในกรณี
ปฏิบัติงำน 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
            ร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในทุกสำขำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35  และ
ปริญญำโทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 
วิธีการค านวณ 

 
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ 
พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก                                     

 
= 

จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญำเอก 

X  100 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 
ของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 
 
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ 
พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำโท                                    

 
= 

จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญำโท 

X  100 
จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

ของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนด

ในเกณฑ์มำตรฐำนเท่ำกับคะแนน 5 และ 
2) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยร้อยละ ของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำโทที่ก ำหนด

ในเกณฑ์มำตรฐำนเท่ำกับคะแนน 5 
          ในกรณีที่จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกร้อยละ 35 ขึ้นไป ข้อนี้ได้คะแนนเต็ม
ทั้งปริญญำเอกและโท 
คะแนนที่ได้ 
         ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนนท่ีได้ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 

         
1) 

 
คะแนนที่ได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 1    

 
= 

ร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก X  5 

                     35 

 
2) 

 
คะแนนที่ได้ 
ตำมเกณฑ์ข้อ 2    

 
 
= 

ร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญำโท 

 
X  5 

65 

 คะแนนที่ได้   =   1 + 2 
หลักฐานอ้างอิง 
 หลักฐำน/เอกสำรแสดงรำยชื่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำพร้อมทั้งวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์พยำบำล
ประจ ำทุกคน 
หมายเหตุ 
  คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมำยถึง นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์จ ำนวนหน่วยกิตมำตรฐำนของกำรลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภำค  - ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำ 
  (18 หน่วยกิต ต่อภำคกำรศึกษำ) 
 -  ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งโครงกำรปกติและโครงกำรภำคพิเศษ :  
  ลงทะเบียน 24 หน่วยกิต ต่อปีกำรศึกษำ (12 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำปกติ) 
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ระบบไตรภำค  -  ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำ     
    (15 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ) 
  -   ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งโครงกำรปกติและโครงกำรภำคพิเศษ :  
   ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต ต่อปีกำรศึกษำ (10 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำปกติ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ ไม่เกิน 1 : 6 
วิธีการค านวณ  ขั้นตอนกำรค ำนวณ FTES มีดังนี้ 

1) ค ำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำง
จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจ ำนวนหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปีกำรศึกษำ 
รวบรวมหลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก ำหนดเวลำกำรเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

  SCH = nici 
   เมื่อ  ni = จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i  
    ci = จ ำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i 
2) ค ำนวณค่ำ FTES โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
        FTES     =                     SCH 

จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
         กำรลงทะเบียนในระดับปริญญำน้ันๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน  7 คะแนน  10 

≥1: 9 1: 8 1:7 1:6 

หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักฐำน/เอกสำรจ ำนวนรำยช่ืออำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงในปีกำรศึกษำนั้น 
2) หลักฐำน/เอกสำรท่ีแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์มีระยะเวลำปฏิบัติงำนกับสถำบันกำรศึกษำนั้น ทั้งปี

กำรศึกษำหรือมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 6  เดือนต่อปีกำรศึกษำ  
3) จ ำนวนนักศึกษำที่เรียนเต็มเวลำทุกหลักสูตรในปีกำรศึกษำนั้น 
4) จ ำนวนรำยวิชำและจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่สอนโดยอำจำรย์พยำบำลประจ ำสถำบันและ

จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรำยวิชำ 
หมายเหตุ    

1) กำรค ำนวณ FTES ค ำนวณรวมรำยวิชำ/หน่วยกิตที่สอนให้คณะอื่นๆโดยให้ค ำนวณตำมจ ำนวน
ชั่วโมงที่อำจำรย์พยำบำลสอนจริง 

2) หมวดวิชำชีพให้ค ำนวณ FTES ทั้งวิชำตำมจ ำนวนหน่วยกิต 
3) คะแนน FTES ไม่นับจุดทศนิยม 
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ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ า 
ค าอธิบาย 

ภาระงานสอน หมำยถึง ภำระงำนท่ีอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ได้รับ
มอบหมำยให้ท ำกำรสอนทั้งหมดภำยในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำ โดยรวมภำระงำนสอนตลอดปี
กำรศึกษำของทุกรำยวิชำทั้งภำคทฤษฎี ภำคทดลองและภำคปฏิบัติของทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ท่ีขอรับรองที่มีระยะเวลำกำรศึกษำตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป โดยเฉลี่ยเป็นหน่วยชั่วโมง/สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีภำระงำนสอนภำยในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยช่ัวโมง แต่ไมเ่กิน 
12 หน่วยชั่วโมง/ สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ 

2) ในกรณีที่ไม่สำมำรถค ำนวณภำระงำนสอนจริงของอำจำรย์พยำบำลประจ ำได้ หรือมอบหมำยงำน
สอนให้ผู้ที่มคีุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำโท คะแนนข้อนี้จะเท่ำกับ 0 
วิธีการค านวณ 

ภำระงำนสอนตลอดปี
กำรศึกษำโดยเฉลี่ยต่อสัปดำห์  = 

จ ำนวนรวมของหน่วยชั่วโมงกำรสอน 
ทั้งภำคทฤษฎี ทดลองและภำคปฏิบัติ 

40 สัปดำห์ 

 จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนภำคทฤษฏี 1 ชั่วโมง  = 1.0 หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญำตรี) 
                                                          = 1.5  หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญำโท) 
                                                             = 1.5  หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญำเอก) 
          จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนภำคทดลอง 1 ชั่วโมง = 0.5  หน่วยชั่วโมง  
          จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนภำคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง  = 0.5  หน่วยชั่วโมง 
 

ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำล 
 ประจ ำที่มีภำระงำนสอนตำมเกณฑ์ 

= 

        จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
ที่มีคุณสมบัติและมีภำระงำนสอนตำมเกณฑ์ 

X  100 
จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

ที่ปฏิบัติงำน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีภำระงำนสอนตำมเกณฑ์ร้อยละ 
100 ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน 

คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 

ที่มีภำระงำนสอนตำมเกณฑ์ X  5 
100 

 



21 

หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักฐำน/เอกสำร/ข้อมูลที่แสดงจ ำนวนชั่วโมงสอนภำคทฤษฎี/ภำคปฏิบัติในสำขำกำรพยำบำล

ตลอดปกีำรศึกษำสุดท้ำยที่เสร็จสิ้นแล้ว 
2) หลักฐำนแสดงจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำน 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ 
ค าอธิบาย    

การพัฒนาอาจารย์ หมำยถึง กำรพัฒนำอำจำรย์พยำบำลในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) อำจำรย์พยำบำลใหม่ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศและค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

2) อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 เดือนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทั้งในและนอก
สถำบันกำรศึกษำของตนเองในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำนกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 1 ข้อ ด ำเนินกำร 2 ข้อ หรือ 
ด ำเนินกำรข้อ 2 ในกรณีไม่มีอำจำรย์ใหม่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1) คู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมอำจำรย์พยำบำลใหม่ตำมระบบที่ก ำหนด 
2) หลักฐำน/เอกสำรอำจำรย์ใหม่แต่ละบุคคลที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมตำมระบบที่ก ำหนด

ย้อนหลัง   3 ป ี
3) หลักฐำนกำรอบรม ศึกษำ ดูงำน สัมมนำ ประชุมวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศของอำจำรย์แต่ละ

บุคคลย้อนหลัง 3 ปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10  การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
ค าอธิบาย 
  การประเมินผลการสอนของอาจารย์  หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพกำรสอนของอำจำรย์
พยำบำลโดยนักศึกษำ และผู้รับผิดชอบวิชำ/ผู้บังคับบัญชำ/เพื่อนอำจำรย์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ทุกคนโดยนักศึกษำ และผู้รับผิดชอบวิชำ/ผู้บังคับบัญชำ/
เพื่อนอำจำรย์ 

2) อำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลทั้งหมด มีผลกำรประเมินโดย
นักศึกษำอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00  

3) อำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลทั้งหมด มีผลกำรประเมินโดย
ผู้รับผิดชอบวิชำ/ผู้บังคับบัญชำ/เพื่อนอำจำรย์อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 
5.00  

4) ใช้ผลกำรประเมินเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 กับอีก 1ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 กับอีก 2 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักฐำน/เอกสำรผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์รำยบุคคลทุกรำยวิชำในหลักสูตรระดับ

พยำบำล ศำสตรบัณฑิต เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำโดยนักศึกษำ 
2) หลักฐำน/เอกสำรผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์รำยบุคคล โดยผู้รับผิดชอบวิชำ/

ผู้บังคับบัญชำ/เพื่อนอำจำรย์ อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 
3) หลักฐำนแสดงกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การบริหารหลักสูตร (เกณฑส์ าคัญ) 
ค าอธิบาย 

หลักสูตร หมำยถึง หลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ระดับปริญญำตรี 
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี หมำยถึง กำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยอย่ำงน้อยทุก   

5 ป ีโดยน ำผลกำรประเมินหลักสูตรเดิมมำใช้ปรับปรุง/พัฒนำ 
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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร หมำยถึง มีโครงสร้ำงกำรบริหำรหลักสูตร มีขอบเขตหน้ำที่
ของผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอน 
หมำยถึง อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและพื้นฐำนวิชำชีพรำยวิชำใด ต้องมีคุณวุฒิตรงกับ
สำขำวิชำนั้นๆ 

แผนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตรและมีการ
ด าเนินการตามแผน หมำยถึง มีแผนแสดงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำแต่ละภำคกำรศึกษำ ทุกชั้น
ปีตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ (Block rotation)  

การเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทราบล่วงหน้า 
หมำยถึง มีกำรเผยแพร่หลักสูตรในกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำและเผยแพร่รำยละเอียดรำยวิชำ
ทุกวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตรให้อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษำทุกคนก่อนกำรสอน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน  มคอ.2 อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องทุกปี 
หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่1-10 ที่มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปีบรรลุตำมเป้ำหมำยและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ท้ังหมดท่ีระบุไว้ในแต่ละปีทีมี่ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) ใช้หลักสูตรท่ีได้มำตรฐำนท่ีมีกำรปรับปรุงอย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
2) มีระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตร 
3) มีแผนกำรจัดกำรศึกษำและแผนกำรฝึกภำคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร และมีกำรด ำเนินกำร

ตำมแผน 
4) มีกำรเผยแพร่หลักสูตรและรำยละเอียดรำยวิชำที่มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ให้แก่อำจำรย์ที่

เกี่ยวข้องและนักศึกษำล่วงหน้ำทุกรำยวิชำ 
5) มีผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดใน มคอ.2 อยูใ่นระดับดีทุกป ี

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 6 คะแนน 9 คะแนน 12 คะแนน 15 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 และ 2 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1, 2 และ 3 

มีกำรด ำเนินกำรข้อ 
1, 2, 3 และ 4 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรหลักสูตรท่ีสภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบ (มคอ.2) 
2) เอกสำรแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรหลักสูตร และแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3) หลักฐำน/เอกสำรแสดงขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในกำรบริหำร

หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
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4) เอกสำรแสดงแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหลักสูตรท่ีแสดงถึงกำรวำงแผนกำรบริหำรหลักสูตร   
6) หลักฐำน/เอกสำรแผนกำรจัดกำรศึกษำทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 
7) หลักฐำน/เอกสำรที่แสดงกำรเผยแพร่หลักสูตรและรำยละเอียดรำยวิชำให้แก่อำจำรย์และนักศึกษำ 
8) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
9) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ ประสบกำรณ์ภำคสนำม และหลักสูตร (มคอ.5,6 และ7)  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
ค าอธิบาย  

คุณภาพหลักสูตร หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอน ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น  
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภำพหลักสูตร 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ 5 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง 
 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตรในรำยงำนผล     
กำรด ำเนินกำรของหลักสูตร    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย 

แผนการสอน หมำยถึง เอกสำรที่เป็นแผนกำรสอน/แผนกำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย     
ผลกำรเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  หัวข้อที่จะสอนและสังเขปเนื้อหำในแต่ละหัวข้อ กิจกรรม   
กำรเรียนกำรสอน /กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอน /วิธีกำรเรียนกำรสอน  สื่อกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมินผล        
ที่สัมพันธ์กัน และรำยชื่อต ำรำหรือเอกสำรส ำหรับนักศึกษำอ่ำนประกอบกำรเรียนเป็นอย่ำงน้อยทุกหน่วย
กำรเรียนในทุกรำยวิชำทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในรำยวิชำของหมวดวิชำชีพที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรสอนอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ภำคปฏิบัติต้องครอบคลุมทักษะกำรเรียนรู้ทำงคลินิก (Clinical Learning 
Experience) ที่ก ำหนดไว้ในผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ส ำหรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรสอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสถำบัน  
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เกณฑ์มาตรฐาน   
มีแผนกำรสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยกำรเรียนทุกรำยวิชำในหมวดวิชำชีพทั้งภำคทฤษฎีและ

ภำคปฏิบัติ ที่น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำสุดท้ำยท่ีได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ 
วิธีค านวณ 

ร้อยละของแผนกำรสอน = 
จ ำนวนรำยวิชำที่มีแผนกำรสอนท่ีสมบูรณ์ 

X  100 จ ำนวนรำยวิชำหมวดวิชำชีพทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดย ก ำหนดให้แผนกำรสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ำกับ 10 คะแนน 
คะแนนที่ได้  =     จ ำนวนร้อยละแผนกำรสอนที่สมบูรณ์   x  10 

                 100 
หลักฐานอ้างอิง 

1) มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 /ประมวลรำยวิชำในปีกำรศึกษำสุดท้ำยทีไ่ด้รับกำรรับรองสถำบัน 
กำรศึกษำ 

2) แผนกำรสอนทุกหน่วยกำรเรียนในทุกรำยวิชำทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติในหมวดวิชำชีพของปี
กำรศึกษำสุดท้ำยที่ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ 
หมายเหตุ 

1) กำรนับจ ำนวนแผนกำรสอน ให้นับเฉพำะแผนกำรสอนที่จัดท ำอย่ำงสมบูรณ์ตำมหลักกำรเขียน
แผนกำรสอนครบทุกหัวข้อกำรสอนและทักษะกำรเรียนรู้ทำงคลินิกในแต่ละรำยวิชำ  

2) แผนกำรสอนภำคปฏิบัติต้องไม่ใช่แผนกำรนิเทศ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนานักศึกษา 
ค าอธิบาย 

นักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำพยำบำลที่อยู่ในสถำบันกำรศึกษำพยำบำล หลักสูตรพยำบำลศำสตร
บัณฑิตในปีกำรศึกษำสุดท้ำยที่ได้รับกำรรับรอง  

การพัฒนานักศึกษา หมำยถึง กระบวนกำรและหรือกิจกรรมของสถำบันกำรศึกษำที่ส่งเสริม
พัฒนำกำรของ นักศึกษำให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชำติ ตลอดจนมีกิจกรรมที่พัฒนำให้
นักศึกษำเกิดผลกำรเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

องค์กรนักศึกษา หมำยถึง องค์กรนักศึกษำที่มีคณะกรรมกำรและมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
โครงกำรต่ำงๆภำยใต้แผนงำนพัฒนำนักศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม ภำวะผู้น ำและกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันในสภำพจริงของสังคม 
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นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ   หมำยถึงนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ควำมไม่เพียงพอของทรัพยำกรกำรศึกษำทั้งด้ำน
ปริมำณและคุณภำพ เป็นต้น 

นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ หมำยถึง นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำรของนักศึกษำตำมวงจรคุณภำพ PDCA   
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนงำนและโครงกำรพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ทุกด้ำนตำมเกณฑ์ สกอ. และตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน โดยมีงบประมำณ
สนบัสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำที่เพียงพอทุกด้ำน 

2) มีกำรพัฒนำนักศึกษำตำมแผนโดยนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
3) มีองค์กรนักศึกษำและมีสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
4) นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนักศึกษำอย่ำงเป็น

ระบบ (PDCA)  
5) ผลควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนักศึกษำของนักศึกษำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 ของกิจกรรม/โครงกำร อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 
6) มีกำรประเมินแผนงำนพัฒนำนักศึกษำและน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร/
ด ำเนินกำร 
เพียง 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 4 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) แผนงำน โครงกำรและงบประมำณที่สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
2) เอกสำรแสดงรำยชื่อผู้ด ำเนินงำนองค์กรนักศึกษำและแผนกำรด ำเนินงำน 
3) สถำนท่ีที่ใช้จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
4) เอกสำรแสดงกำรน ำควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพไปใช้ในกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนักศึกษำ  
5) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
6) รำยงำนผลกำรประเมินแผนงำนและโครงกำรพัฒนำนักศึกษำและกำรน ำผลกำรประเมินไป

ปรับปรุง  
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ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
ค าอธิบาย 

ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา หมำยถึง ระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่
สถำบันกำรศึกษำก ำหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภำพและกำรด ำเนิน
ชีวิต 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำที่นักศึกษำสำมำรถขอค ำปรึกษำ/ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว 
2) มีหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบชัดเจน  
3) มีแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมลับข้อมูลนักศึกษำ  
4) มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและกำรพัฒนำนักศึกษำตำมประเด็น/

ปัญหำควำมต้องกำรของนักศึกษำ (ถ้ำนักศึกษำมีปัญหำ) ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำ 
5) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจำกนักศึกษำ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีกำรด ำเนินกำร  มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ มีครบทุกข้อ 

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงระบบกำรดูแล กำรให้ค ำปรึกษำและวิธีกำรเข้ำถึงของนักศึกษำ 
2) เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงผู้รับผิดชอบดูแลและให้ค ำปรึกษำพร้อมระบุหน้ำที่รับผิดชอบ 
3) เอกสำรแสดงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมประเด็น/ปัญหำ/ควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
4) เอกสำรแสดงแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมลับนักศึกษำ 
5) เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่

ปรึกษำ 
6) ระเบียบ ประกำศหรือเอกสำรที่แสดงระบบกำรรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษำ 
7) ผลกำรสัมภำษณ์นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ค าอธิบาย 

แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  หมำยถึง  สถำนท่ีศึกษำภำคปฏิบัติทั้งในสถำนพยำบำลและใน
ชุมชนตำมหลักสูตรที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในแต่ละรำยวิชำ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงำนหลักที่ให้บริกำรพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำและได้รับกำรรับรองคุณภำพ
จำกหน่วยงำนระดับชำติ  

2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงำนครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิและมีกำรจัดกำร
กำรฝึกปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก  

3) แหล่งฝึกมีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และมีแผนกำรจัดกำรส ำหรับ
แหล่งฝึกที่ใช้ร่วมกันหลำยสถำบัน  

4) แหล่งฝึกและสถำบันกำรศึกษำ มีระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับนักศึกษำในกำรฝึก
ปฏิบัติงำน 

5) มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติและแหล่งฝึกร่วมกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ
และแหล่งฝึกทุกรำยวิชำภำคปฏิบัติและน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 5 

มีไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรแสดงกำรได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนระดับชำติของแหล่งฝึกปฏิบัติหลัก 
2) เอกสำรแสดงสถำนที่ศึกษำภำคปฏิบัติที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยำบำลและในชุมชน

จ ำแนกตำมสำขำกำรพยำบำล   
3) หลักฐำนกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่ำง

สถำบันกำรศึกษำและแหล่งฝึกปฏิบัติ 
4) มำตรกำร/แนวปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของสถำบันกำรศึกษำ 
5) แผนบริหำรจัดกำรของแหล่งฝึกในกรณทีี่มีนักศึกษำร่วมฝึกปฏิบัติหลำยสถำบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย 

อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ หมำยถึง อัตรำส่วนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ/อำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติต่อนักศึกษำ ไม่เกิน  
1 : 8 ในแต่ละแหล่งฝึกภำคปฏิบัติในทุกรำยวิชำทั้งในโรงพยำบำลและในชุมชน  

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติไม่มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าใน
แต่ละรายวิชา หมำยถึง อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติต่อจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ
ไมม่ำกกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำของแต่ละรำยวิชำ 

อาจารย์พยาบาลประจ า หมำยถึง อำจำรย์พยำบำลที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำของสถำบันกำรศึกษำที่
ขอรับรอง โดยมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 เดือนต่อปีกำรศึกษำคิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงำน 
6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนสอน
ภำคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
2) มีวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ ดังนี้ 

2.1) ปริญญำโท/ปริญญำเอกทำงกำรพยำบำล หรือวิทยำศำสตร์สุขภำพและมีประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

2.2) ปริญญำโท/ปริญญำเอกสำขำอื่น และมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 2 
ปี 

2.3) ปริญญำตรีหรือประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตและมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

3) เป็นพยำบำลประจ ำกำรหรือพยำบำลที่ไม่ประจ ำกำรในหอผู้ป่วยและไม่ปฏิบัติงำนประจ ำในขณะ
สอนภำคปฏิบัติและมีประสบกำรณ์ตรงในสำขำที่สอน  

 กำรฝึกภำคปฏิบัติในชุมชน อำจำรย์พิเศษที่สอนภำคปฏิบัติอำจปฏิบัติงำนประจ ำในขณะสอน
ภำคปฏิบัติได้  

4) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรศำสตร์และศิลป์กำรสอนทำงกำรพยำบำล หรือหลักสูตรด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่เทียบเคียงได้และสภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบ หรือหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสอนส ำหรับพยำบำลพี่เลี้ยงที่สภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1) อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำหรืออำจำรย์พยำบำลพิเศษสอนภำคปฏิบัติต่อ

นักศึกษำในกำรสอนแต่ละรำยวิชำของภำคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 8 ในทุกรำยวิชำ 
2) อำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ ( ถ้ำมี) ไม่มำกกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ

ในแต่ละรำยวิชำ 
วิธีการค านวณ 

 
ร้อยละของรำยวิชำที่มีอำจำรย์
พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำ 

ไม่เกิน 1 : 8 

 
= 

จ ำนวนรำยวิชำที่มีอำจำรย์พยำบำลประจ ำ/ 
และอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ (ถ้ำมี) ไม่เกิน 

1:8  
X  100 

 
จ ำนวนรำยวิชำภำคปฏิบัติที่เปิดสอนใน 
ปีกำรศึกษำที่ครบวำระกำรรับรองสถำบัน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ร้อยละของรำยวิชำที่มีอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำ 1: 8 

คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 15 

< 70.00% 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

70.00-84.99% 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

85-99.99 % 
   ของรำยวิชำทั้งหมด 

100 % 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

หลักฐานอ้างอิง 
1) รำยละเอียดของกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ. 4) คู่มือฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลของทุก

รำยวิชำภำคปฏิบัติทำงกำรพยำบำลที่ระบุชื่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำ อำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ และ
นักศึกษำในแต่ละแหล่งฝึก ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/block rotation 

2) หำกมีอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติให้แสดงค ำสั่งแต่งตั้งจำกสถำบันกำรศึกษำและเอกสำรแสดง
คุณสมบัติอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

1) กรณีที่มีอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ จะพิจำรณำจ ำนวนอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติก่อน โดย
ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ในทุกรำยวิชำที่มีอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ แล้วจึงพิจำรณำอัตรำส่วนจ ำนวน
อำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำ 

2) วิชำที่ไม่ต้องน ำมำค ำนวณ ได้แก่ วิชำปฏิบัติบริหำรกำรพยำบำล วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
รวบยอด วิชำปฏิบัติกำรพยำบำลที่เลือกสรร 

3) กำรนับจ ำนวนอำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติบนคลินิก อำจนับจ ำนวนอำจำรย์หลำยคนให้เป็น 1 
คนได้โดยรวมชั่วโมงที่อำจำรย์พิเศษสอนตำมหน่วยกิตของรำยวิชำ เช่น กำรสอนภำคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
ก ำหนดให้ เท่ำกับ 60 ชั่วโมง มีอำจำรย์สอน 3 คนๆละ 20 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 คน เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่านคร้ังแรก (เกณฑ์ส าคัญ) 

ค าอธิบาย   
ผู้สอบผ่านในครั้งแรก หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ครั้งแรกแต่ละปี โดยรวมกำรสอบครั้งแรกของผู้ขอสอบ
ทั้งหมดตลอดปี  
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ผ่ำนในครั้งแรก ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละปี นับจำกปีสุดท้ำยที่ได้รับกำรรับรองสถำบันย้อนหลัง 3 ปี ร้อย
ละ 100   
วิธีการค านวณ              

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก = 
จ ำนวนผู้สอบผ่ำนครั้งแรก (ปี 1 + ปี 2 + ปี 3)    

X  100 จ ำนวนผู้เข้ำสอบครั้งแรก (ปี 1 + ปี 2 + ปี 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดผู้สอบผ่ำนคร้ังแรก ร้อยละ 100 เท่ำกับ 15 คะแนน 

 คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของผู้สอบผ่ำนคร้ังแรก  

X  15 100 

หลักฐานอ้างอิง 
 จ ำนวนผู้เข้ำสอบและจ ำนวนผู้สอบผ่ำนครั้งแรกในแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง) (ข้อมูลจำกสภำกำรพยำบำล) 
หมายเหตุ คะแนนที่ค ำนวณได้ ไม่มีกำรปัดทศนิยม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 19   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ค าอธิบาย   
  ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของ
บัณฑิตรุ่นสุดท้ำยท่ีปฏิบัติงำนครบ 1 ปี จำกผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ โดย ประเมินภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ปี  
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตครบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 6 ด้ำน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลกำรเรียนรู้   
หลักฐานอ้างอิง 
  รำยงำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 6 ด้ำนของสถำบันท่ี
แสดงค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำนและค่ำเฉลี่ยในภำพรวมที่ด ำเนินกำรตำมหลักกำรศึกษำ/วิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ค าอธิบาย 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา หมำยถึง นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตร และได้รับ
อนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำให้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังกำรสิ้นสุด
วันเพิ่มหรือถอนรำยวิชำตำมระเบียบของสถำบันกำรศึกษำฯ ของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 95 
วิธีการค านวณ           

    ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

= จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
 X  100 

 
จ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนปีท่ี 1  

ของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนด ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 95 ได้เท่ำกับ 5 คะแนน  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 X  5  95 

หลักฐานอ้างอิง 
1) ชื่อ – สกุลและรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 3 ปีล่ำสุดที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2) ชือ่ – สกุลและรหัสประจ ำตัวนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ของรุ่นท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
3) เอกสำรสรุปร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เฉลี่ย 3 ปีล่ำสุด 

หมายเหตุ คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย  

การประเมินคุณภาพภายใน หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำบันกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
สถำบันกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในระดับดี คะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  
2) มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไปพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสถำบันอย่ำง

ชัดเจน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1) ข้อ 1) และ ข้อ 2) คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน 
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2) กำรให้คะแนนในข้อ 1 ให้ตำมคะแนนประเมินคุณภำพภำยในที่ได้จริง ถ้ำคะแนนประเมิน
คุณภำพภำยในได้น้อยกว่ำ 3.51 ได้ 0 คะแนน 

3) กำรให้คะแนนในข้อ 2 ต้องมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ ตำมผล         
กำรประเมินคุณภำพภำยในทุกประเด็นอย่ำงชัดเจน ในกรณีที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำ/ปรับปรุงได้ต้องมี
แผนกำรด ำเนินงำนที่แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถปฏิบัติได้  
หลักฐานอ้างอิง 

1) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีกำรศึกษำล่ำสุดโดยกรรมกำรประเมินฯ ตำมเกณฑ์ สกอ. 
2) แผนพัฒนำ/ปรับปรุง ตำมผลกำรประเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำบันฯ และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย  

ผลงานวิจัย หมำยถึง บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติที่อยู่ในฐำน TCI หรือวำรสำร 
วิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับชำติและมีชื่อปรำกฏใน
บัญชีรำยช่ือที่เผยแพร่หรือวำรสำรนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล เช่น ฐำนข้อมูล ISI, CINAHL หรือ
ฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ(สกอ.)ให้เป็น
วำรสำรระดับนำนำชำติและมีชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่ 

อาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด หมำยถึง อำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมดของสถำบันกำรศึกษำ
ไมน่ับรวมผู้ลำศึกษำต่อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  จ ำนวนงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอำจำรย์ในสถำบันนั้นๆ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง  

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.25 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (proceedings)  
0.50 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (proceedings)  
0.75 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  
1.00 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  

วิธีการค านวณ 
ร้อยละของ
ผลงำนวิจัย 

= 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ป ี1+ปี 2 +ปี 3) 

X 100 
    จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด (ปี 1+ปี 2 +ปี 3) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทีค่ ำนวณจำกระดับคุณภำพ

งำนวิจัย ร้อยละ 20 เท่ำกับ 15 คะแนน  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลงำนวิจัย 

 X  15 20 

หลักฐานอ้างอิง 
1) วำรสำร/รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่ตีพิมพ์งำนวิจัย ตำมค ำจ ำกัดควำมของ สมศ. 
2) รำยชื่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมดย้อนหลัง 3 ปี 

หมายเหตุ 
1) คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2) ให้นับผลงำนวิจัยเพื่อรับปริญญำของนักศึกษำทีอ่ำจำรย์มีชื่อเป็นหัวหน้ำนักวิจัยหรือนักวิจัยร่วม

ในฐำนะอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำและได้รับกำรตีพิมพ์ 
3) อำจขอดูหลักฐำนงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัย เช่น ควำมซ้ ำซ้อนของผลงำนเป็นต้น 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  ผลงานวิชาการ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ค าอธิบาย  

ผลงานวิชาการ  หมำยถึง บทควำมวิชำกำร  ต ำรำ หรือ หนังสือที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและ
ได้รับกำรรับรองคุณภำพแล้วจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่สถำบันแต่งตั้ง 

บทความวิชาการ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ มีควำมรู้ที่สะท้อน
มุมมองของแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จำกประสบกำรณ์ กำรสังเครำะห์เอกสำร หรือกำรวิจัย โดย จัดท ำเป็น
บทควำมพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลโดยอยู่ในฐำน TCI, ISI, CINAHL 
หรือ Scopus หรือบทควำมวิชำกำรส ำหรับกำรศึกษำด้วยตนเองของสมำชิกสภำกำรพยำบำลเพื่อสะสม
หน่วยคะแนนที่ผลิตหรือรับรองโดยศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องสำขำพยำบำลศำสตร์ สภำกำรพยำบำล  

ต ารา หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ อำจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหำ
ทั้งหมดของรำยวิชำหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้    
ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำในระดับอุดมศึกษำ  

หนังสือ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ไปสู่วงวิชำกำรหรือผู้อ่ำนทั่วไป 
โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อก ำหนดของหลักสูตรหรือต้องน ำมำประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง  
ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสำรที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชำกำรที่ม่ันคงและให้ทัศนะของผู้เขียน
ที่เสริมสร้ำงปัญญำควำมคิด และสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำกำรพยำบำลหรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 จ ำนวนผลงำนวิชำกำรในลักษณะต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร 
0.25 บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือบทควำมวิชำกำรส ำหรับ

กำรศึกษำด้วยตนเองของสภำกำรพยำบำล 
0.50 บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 
0.75 ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำรตรวจอ่ำนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำบันกำรศึกษำก ำหนด 
1.00 ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำร

ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือหนังสือที่มีคุณภำพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่ำนตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือต ำรำหรือหนังสือต่ำงประเทศระดับ
นำนำชำติ  

วิธีการค านวณ 

ร้อยละของผลงำนวิชำกำร = 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำร (ปี 1+ ปี 2 +ปี 3) 

X  100 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด (ปี 1+ ปี 2 +ปี 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดย ก ำหนดผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรท่ีค ำนวณจำกระดับ

คุณภำพผลงำนวิชำกำรเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 10 เท่ำกับ 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลงำนวิชำกำร 

 X  10 10 

หลักฐานอ้างอิง 
1) หนังสือ ต ำรำ หรือ บทควำมทำงวิชำกำรที่ผลิตโดยอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมดย้อนหลัง 3 ปี 
2) หลักฐำนกำรกลั่นกรองและรับรองคุณภำพผลงำนวิชำกำร 

หมายเหตุ 
1) บทควำมวิชำกำรนับเป็นจ ำนวนเรื่อง ต ำรำ/หนังสือนับเป็นจ ำนวนเล่ม โดยอำจำรย์ไม่จ ำเป็นต้อง

เขียนทั้งเล่ม  
2) คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ  
ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการ  หมำยถึง  โครงกำรหรือกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงกำรพยำบำลหรือ  
ที่เกี่ยวข้องของสถำบันกำรศึกษำ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนบริกำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถำบันกำรศึกษำ และมี
งบประมำณที่สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ 

2) มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ (โครงกำรของสถำบัน    
ที่ปรำกฏในแผน)  

3) มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ 
4) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร 
5) ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรที่แสดงแผนบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพแก่สังคม โดยระบุงบประมำณทั้งภำยใน

และ/หรือภำยนอกที่ได้รับของแต่ละแผน 
2) รำยช่ืออำจำรย์และกิจกรรมที่อำจำรย์ให้บริกำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพแก่สังคม 
3) โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงกำรน ำกำรบริกำรวิชำกำรมำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4) โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงกำรน ำกำรบริกำรวิชำกำรมำบูรณำกำรกับกำรวิจัย 
5) เอกสำรที่แสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนบริกำรวิชำกำร และโครงกำร/กิจกรรม       

กำรให้บริกำรวิชำกำร และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำแผนและกิจกรรม/โครงกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 25  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย 
ค าอธิบาย 

การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย  หมำยถึง โครงกำรหรือกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทยของสถำบันกำรศึกษำที่จัด
ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรและหรือนิสิต/นักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ โดยเฉพำะในกำรส่งเสริมให้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้นักศึกษำและบุคลำกรของสถำบันได้รับ    
กำรปลูกฝังให้มีควำมรู้ ตระหนักถึงคุณค่ำ เกิดควำมซำบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
และหรือภูมิปัญญำไทย  สำมำรถน ำไปใช้จรรโลงควำมดีงำมในกำรด ำรงชีวิต ประกอบวิชำชีพ และเรียนรู้
วิธีกำรจัดกำรวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรำรถนำได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนและโครงกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทย 
2) มีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
3) มีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ 
4) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำกิจกรรม/ โครงกำร 
5) ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรที่แสดงแผนและ กิจกรรม/โครงกำรและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทยอย่ำงชัดเจน 
2) โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือ         

ภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
3) โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือ         

ภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบ 
4) โครงกำร/กิจกรรมที่แสดงว่ำมีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือ         

ภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ 
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5) เอกสำรที่แสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนและกิจกรรม/โครงกำรกำรบูรณำกำรกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญำไทย และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำแผนและ
กิจกรรม/โครงกำร 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 26  บุคลากรสายสนับสนุน 
ค าอธิบาย 

บุคลากรสายสนับสนุน  หมำยถึง  เจ้ำหน้ำที่ที่มีวุฒิกำรศึกษำอื่นๆที่ช่วยเอื้ออ ำนวยต่อกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำน เช่น บรรณำรักษ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนท่ัวไป  เจ้ำหน้ำที่
โสตทัศนูปกรณ์  เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีกำรก ำหนดลักษณะงำน /ขอบเขตงำนทุกต ำแหน่ง 
2) มีแผนอัตรำก ำลังและมีระบบสรรหำและปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่  
3) มีระบบกำรรักษำบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและมีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคนอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  

10 ชม./คน/ปี  
4) มีกำรประเมินบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 
5) มีบุคลำกรสนับสนุนอย่ำงน้อยในด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิชำกำร 

ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินในจ ำนวนที่เหมำะสม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ มีครบทุกข้อ 

หลักฐานอ้างอิง 
1) เอกสำรระบุลักษณะงำนและขอบเขตทุกต ำแหน่งของบุคลำกร 
2) เอกสำรแผนระยะสั้นและระยะยำวในกำรจัดเตรียมบุคลำกร พัฒนำและรักษำบุคลำกร 
3) เอกสำร ระเบียบ ประกำศหรือเอกสำรแสดงระบบกำรประเมินบุคลำกรท่ีเป็นธรรมและน ำไป  

ใช้จริง 
4) รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
5) ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 27   การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
ค าอธิบาย 

ทรัพยากรการศึกษา หมำยถึง  อำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกร 
สถำนที่ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษำ ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์โสต ห้องสมุด ระบบและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับ
นักศึกษำและอำจำรย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีอำคำรเรียน ห้องเรียนจ ำนวนเพียงพอเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีทุกรูปแบบ
ของกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

2) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพมีอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้ และเหมำะสม
กับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมหลักสูตรก ำหนด และมีผู้รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง 

3) มีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลำ 
4) ห้องปฏิบัติงำนเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกร 
5) มีสถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (healthy workplace) 

ของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร  
6) นักศึกษำและอำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนควำมต้องกำรและประเมินกำรใช้ทรัพยำกร

กำรศึกษำ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไมมี่หลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1 และ         
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 3 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 4 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) รำยกำรอุปกรณ์กำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำรพยำบำล ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์

สุขภำพ 
2) รำยกำรจ ำนวนคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ 
3) รำยกำรประเภทโสตทัศนูปกรณ์และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
4) เอกสำรหรือค ำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 
5) เอกสำรแสดงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรและงบประมำณทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนทุกประเภท 
6) เอกสำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโดยอำจำรย์ นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทุกภำค

กำรศึกษำ 
7) เอกสำรแสดงข้อมูลกำรสัมภำษณ์นิสิต/นักศึกษำ/อำจำรย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
ค าอธิบาย 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล  หมำยถึง สถำนท่ีส ำหรับนักศึกษำฝึกทดลองปฏิบัติกำรพยำบำล        
ในสถำนกำรณ์จ ำลอง ก่อนกำรฝึกปฏิบัติจริงในสถำนพยำบำล และในชุมชน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีห้องปฏิบัติกำรพยำบำลที่ มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสอดคล้องกับกำรปฏิบัติ              
ในสถำนกำรณ์จริงทุกสำขำในจ ำนวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 

2) มีตำรำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร และคู่มือกำรใช้ที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 
3) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 
4) มีบุคลำกรสำยสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัติกำรพยำบำลในจ ำนวนที่เหมำะสม 
5) มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรพยำบำลของนักศึกษำและอำจำรย์มำใช้ใน       

กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างอิง 
1) รำยกำรอุปกรณ์กำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำรพยำบำล  
2) ตำรำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรพยำบำลในแต่ละรำยวิชำ และกลุ่มนักศึกษำ 
3) เอกสำรหรือรำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรพยำบำลของอำจำรย์และ

นักศึกษำ 
4) เอกสำรที่ระบุช่ือบุคลำกรสำยสนับสนุนที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติกำร 
5) เอกสำรรำยงำนกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำห้องปฏิบัติกำร 
6) ผลกำรสัมภำษณ์นักศึกษำโดยผู้ตรวจเย่ียม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 29  หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น 
ค าอธิบาย 

หนังสือ ต ารา หมำยถึง หนังสือ ต ำรำที่มีองค์ควำมรู้/แนวคิดทำงกำรพยำบำลเป็นหลักที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีหนังสือหรือต ำรำหลักทำงกำรพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 10 ชื่อเรื่องต่อสำขำวิชำใน 5 สำขำวิชำหลัก 
ที่ปรำกฏใน มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรำยวิชำ 

2) มีหนังสือทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์สุขภำพไม่น้อยกว่ำ 50 เล่มต่อนักศึกษำ 1 คน ในกรณี
ที่มีฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำถึงได้ง่ำย ให้มีหนังสือไม่น้อยกว่ำ 30 เล่ม ต่อนักศึกษำ 1 คน 

3) มีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลในประเทศอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 10 ชื่อเรื่อง 
4) มีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลของต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม

อย่ำงน้อย 5 สำขำหลักทำงกำรพยำบำล (กำรพยำบำลชุมชน กำรพยำบำลเด็ก กำรพยำบำลผู้ใหญ่        
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต และกำรพยำบำลมำรดำทำรก) และมีฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ที่อำจำรย์
และนักศึกษำสำมำรถสืบค้นได้อย่ำงสะดวก  ในกรณีไม่มีฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ที่อำจำรย์และนักศึกษำ
สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงสะดวกต้องมีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลของต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อย
กว่ำ 10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสำขำวิชำหลักทำงกำรพยำบำลเป็นอย่ำงน้อย 

5) มีระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไมมี่หลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

หลักฐานอ้างอิง 
1) รำยชื่อและจ ำนวนต ำรำหลักทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์สุขภำพที่ระบุในมคอ. 3 และมคอ. 4  
2) รำยชื่อวำรสำรทำงกำรพยำบำลทั้งในและต่ำงประเทศ 
3) รำยงำนหรือเอกสำรแสดงกำรมีระบบและเทคโนโลยี กำรสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรท้ังในและ

ภำยนอกประเทศ 
4) เอกสำรแสดงจ ำนวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในห้องสมุดให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 
5) เอกสำรแสดงข้อมูลกำรสัมภำษณ์นักศึกษำและ/หรือบุคลำกร 
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล  

ส าหรับสถาบันที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว 
 
ตำมข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและ

กำรผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 สถำบันกำรศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนเพื่อกำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำ 
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ เสนอต่อสภำกำรพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนของปีกำรศึกษำสุดท้ำยที่ได้รับ
กำรรับรอง เพื่อสภำกำรพยำบำลจะได้ด ำเนินกำรรับรองสถำบันฯให้แล้วเสร็จก่อนที่สถำบันฯจะสิ้นสุดระยะ 
เวลำกำรรับรองหรอืก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ ซึ่งสถำบันฯต้องส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองจ ำนวน 5 ฉบับ พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 แผ่นต่อสภำกำรพยำบำล 

ส่วนประกอบของรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ มีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
ส่วนที่ 2 องค์กรและการบริหาร 

1. ปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
2. ระบุนโยบำยและวัตถุประสงค์  
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร  
4. กำรบริหำรงำนของสถำบันกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสภาการพยาบาล 

 1. กลุ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ส าคัญ 120 คะแนน (ค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 70)  ดังนี้ 
 มำตรฐำนท่ี 1  ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรองค์กร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  คุณสมบัติผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำพยำบำล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ระบบสำรสนเทศ 

 มำตรฐำนท่ี 2  ด้ำนอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 7  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำเต็มเวลำ

เทียบเท่ำ 
 มำตรฐำนท่ี 3  ด้ำนหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลกำรเรียนรู้ของ 

นักศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรบริหำรหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 13  แผนกำรสอนรำยวิชำในหมวดวิชำชีพ 
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 มำตรฐำนท่ี 5  ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 17  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ 
 มำตรฐำนท่ี 6  ด้ำนกำรประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 18  ร้อยละของผู้สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ผ่ำนคร้ังแรก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 21  กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำบันกำรศึกษำ 
 มำตรฐำนท่ี 7  ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 22  ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 23  ผลงำนวิชำกำร 

2. กลุ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ทั่วไป 120 คะแนน (ค่ำน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 30) ดังนี้ 
 มำตรฐำนท่ี 1  ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรองค์กร 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  กำรบริหำรองค์กร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 มำตรฐำนท่ี 2  ด้ำนอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5  คุณสมบัติอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
 ตัวบ่งชี้ที่  6  คุณวุฒิอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ภำระงำนสอนของอำจำรย์พยำบำลประจ ำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 9  กำรพัฒนำอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี10  กำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ 

 มำตรฐำนท่ี 3  ด้ำนหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลกำรเรียนรู้ของ 
นักศึกษำ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภำพ 
หลักสูตร 

 มำตรฐำนท่ี 4  ด้ำนนิสิต/นักศึกษำและกำรพัฒนำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำนักศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ 

 มำตรฐำนท่ี 5  ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 16  แหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 
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 มำตรฐำนท่ี 6  ด้ำนกำรประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 19  ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน 6 ด้ำนของบัณฑิตโดยผู้ใช้

บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 20  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 มำตรฐำนท่ี 7  ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 24  กำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 25  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญำไทย 

 มำตรฐำนท่ี 8  ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรและกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 26  บุคลำกรสำยสนับสนุน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 27  กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 28  ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 29  หนังสือ ต ำรำ วำรสำรวิชำชีพและระบบสืบค้น 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของสภาการพยาบาล 
 

รายละเอียดของการเขียน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
1. ชื่อสถำบันกำรศึกษำและองค์กรต้นสังกัด 
2. ที่ตั้ง : ระบุที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์ เวบไซต์  
3. พื้นที่ : ระบุจ ำนวนพื้นท่ี ที่ดิน (ตำรำงวำ ไร่) พื้นที่ใช้สอย (ตำรำงเมตร)  
4. เจ้ำของ/ผู้ประกอบกำร : ระบุเจ้ำสังกัดระดับกรม กระทรวง มหำวิทยำลัย มูลนิธิ บริษัท ฯลฯ 
5. หัวหน้ำองค์กร/อธิกำรบดี : ระบุชื่อ ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 
6. คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/ต ำแหน่งท่ีเทียบเท่ำ : ระบุชื่อ ต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ เลขที่ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
7. ประวัติควำมเป็นมำ : ระบุปีกำรศึกษำที่เริ่มเปิดสอนของทุกหลักสูตร ระบุหลักสูตรกำรศึกษำ

พยำบำลที่เปิดสอนในปัจจุบันทุกหลักสูตร 
8. หลักสูตรท่ีต้องกำรเปิดใหม่ : ระบุหลักสูตรท่ีต้องกำรเปิดใหม่ซึ่งอยู่ในแผนระยะเวลำ 5 ปี 
9. จ ำนวนอำจำรย์ : ระบุจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคุณสมบัตินับได้ในปี

กำรศึกษำที่จะขอรับรอง 
10. จ ำนวนนักศึกษำ : ระบุจ ำนวนนักศึกษำทุกหลักสูตรโดยจ ำแนกเป็นรำยชั้นปีและรำยหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 องค์กรและการบริหาร 
 ระบุควำมเป็นมำของกำรเปิดหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบันกำรศึกษำโดยสังเขป ประกอบด้วย 
1.  ปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

1.1 ระบุปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่ำ 
1.2 ระบุปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถำบันกำรศึกษำพยำบำล 
1.3 ระบุกำรได้มำของปรัชญำ วิสัยทัศน์และกำรรับรู้ของสมำชิกในองค์กร 

2.  นโยบำยและวัตถุประสงค์  
    ระบุนโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำบันกำรศึกษำพยำบำล 
3.  โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร  

 3.1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำบันกำรศึกษำพยำบำลและขอบเขตควำมรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงำนภำยในองค์กร 

 3.2 ระบุคณะกรรมกำรและอ ำนำจหน้ำที่ 
4.  กำรบริหำรงำนของสถำบันกำรศึกษำ 
    4.1 แผนงำน/แผนกลยุทธ์  

4.1.1 ระบุแผนงำนระยะยำว/แผนกลยุทธ์ 3 ปีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับปรัชญำ/ปณิธำนและ
วัตถุประสงค์ของสถำบัน 

4.1.2 ระบุกำรประเมินแผนงำนและโครงกำรประจ ำปีที่เป็นระบบ 
               4.2 กำรเงินและงบประมำณ  

4.2.1 แสดงงบประมำณ รับ-จ่ำย รำยปี จำกทุกแหล่งทั้งงบประมำณโดยรวมและในแต่ละ
แผนงำน จ ำแนกตำมภำรกิจหลักและแผนงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปี นับจำกปีงบประมำณที่
รำยงำน 

4.2.2 แสดงแผนงำนและโครงกำรงบประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปี จ ำแนกตำมภำรกิจ
หลักให้ชัดเจน  

4.2.3 รำยงำนกำรวิเครำะห์และประเมินผล กำรใช้งบประมำณตำมแผนงำนและโครงกำร 
ของปีงบประมำณสุดท้ำยที่เสร็จสิ้นแล้ว 

4.2.4 ระบุระบบกำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ 
   4.3 งำนบุคคล  

4.3.1 ระบุจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกประเภท/หน่วยงำน รวมทั้งแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
หน้ำที่หลักและขอบเขตงำนของบุคลำกรแต่ละคน  

4.3.2 ระบุวิธีกำรสรรหำ/ได้มำซึ่งผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร 
4.3.3 ระบุวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
4.3.4 ระบุแผนพัฒนำบุคลำกำรสำยสนับสนุนในปัจจุบันและแผนล่วงหน้ำ 1 ปี 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภา
การพยาบาล 
 
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารองค์กร 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีระบบบริหำรงำนท่ีสอดคล้องกับพันธกิจสถำบัน 
กำรศึกษำ 

  

  2) มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี    
  3) ผู้บริหำรระดับรอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม

ข้อบังคับสภำกำรพยำบำลว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
รับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และข้อ 21 และมี
ภำระงำนสอนไม่เกิน 8 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดำห์
ต่อปีกำรศึกษำ 

  

  4) มีแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงครอบคลุมทุก
พันธกิจ  

  

  5) มีกำรวิเครำะห์ ประเมินกำรใช้งบประมำณ
ครอบคลุมทุกพันธกิจและน ำผลกำรประเมินไปใช้
วำงแผนงบประมำณในปีต่อไป  

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มีข้อ 1  
 

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2   คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอำยุ/ผู้
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่
หมดอำยุ ในกรณีที่สภำกำรพยำบำลเคยให้กำร
รับรองแล้ว 

  

  2) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโททำงกำร
พยำบำล วิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรบริหำร 
กำรศึกษำ หรือมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์สำขำพยำบำลศำสตร์ 

  

  3) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

  

  4) ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในสถำบันกำรศึกษำไม่
น้อยกว่ำ 3 ปี 

  

  5) มีภำระงำนสอนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อ
สัปดำห์ต่อปีกำรศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีข้อ 1 มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระบบบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

  

  2) มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของ
องค์กรและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำม
บริบทของสถำบัน 

  

  3) มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำม
เสี่ยงและมีกำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงท่ี
ส ำคัญขององค์กร 

  

  4) มีกำรด ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรท่ี
เทียบเท่ำเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

  5) มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือคณะกรรมกำรท่ี
เทียบเท่ำไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำนกำร
ด ำเนินกำร 

มี 1 ข้อ  มี 2 ข้อ  มี 3 ข้อ  มี 4 ข้อ  มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระบบสารสนเทศ (เกณฑ์ส าคัญ)  
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
1) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ

ด้ำนกำรบริหำร 
  

  
2) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำน

กำรเรียนกำรสอน 
  

  
3) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำน

กำรวิจัย 
  

  
4) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำน

กำรบริกำรวิชำกำร 
  

  
5) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจด้ำน

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
ไม่มีระบบ
สำรสนเทศ 

มีระบบ
ข้อมูล

สำรสนเทศ 
ด้ำนกำร
บริหำร 

 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรบริหำร 
และด้ำนกำร
เรียนกำรสอน 

 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรบริหำร 
ด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน 

และด้ำนกำรวิจัย 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรบริหำร  
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

ด้ำนกำรวิจัย  
และด้ำนกำรบริกำร

วิชำกำร 

มีระบบ
ข้อมูล

สำรสนเทศ 
ครบทุก
ด้ำน 

 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล ชั้นหนึ่ง และบัตรสมำชิกสภำ
กำรพยำบำลที่ไม่หมดอำยุ 

  

  2) ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำโทสำขำ
พยำบำลศำสตร์หรือสำขำอื่น โดยต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำพยำบำลศำสตร์  
ในกรณีที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทและ
ปริญญำเอกที่ไม่ใช่สำขำพยำบำลศำสตร์ ต้องมี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สำขำพยำบำลศำสตร์  

  

  3) มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติกำรพยำบำล ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี  

  

  4) มีประสบกำรณ์กำรสอนทำงกำรพยำบำลทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำลอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี กรณีที่ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรสอนทำงกำรพยำบำลในสถำบัน 
กำรศึกษำ ต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรศำสตร์และ
ศิลป์กำรสอนทำงกำรพยำบำล หรือหลักสูตรด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่
เทียบเคียงได้ และสภำกำรพยำบำลให้ควำม
เห็นชอบ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
        ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ได้ตำมเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไปได้
คะแนน เท่ำกับ 10 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) ร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกในทุกสำขำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35  

  

  2) ร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยร้อยละของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนด

ในเกณฑ์มำตรฐำนเท่ำกับคะแนน 5 และ 
2) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยร้อยละ ของอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำโทที่ก ำหนด

ในเกณฑ์มำตรฐำนเท่ำกับคะแนน 5 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำล ประจ ำต่อ 
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ ไม่เกิน 1 : 6 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน  7 คะแนน  10 

 ≥ 1: 9 1: 8 1: 7 1:6 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคนมีภำระงำนสอนภำยใน
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 
หน่วยชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์/    
ปีกำรศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีภำระงำนสอนตำมเกณฑ์ร้อยละ 
100 ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) อำจำรย์พยำบำลใหม่ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศ
และค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

  

  2) อำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 
เดือนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทั้งในและนอก
สถำบัน กำรศึกษำของตนเองในด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำนกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 1 ข้อ ด ำเนินกำร 2 ข้อ หรือ 
ด ำเนินกำรข้อ 2 ในกรณีไม่มีอำจำรย์ใหม่ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10  การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ทุกคนโดย
นักศึกษำ และผู้รับผิดชอบวิชำ/ผู้บังคับบัญชำ/
เพื่อนอำจำรย์ 

  

  2) อำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
อำจำรย์พยำบำลทั้งหมด มีผลกำรประเมินโดย
นักศึกษำอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

  

  3) อำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
อำจำรย์พยำบำลทั้งหมด มีผลกำรประเมินโดย
ผู้รับผิดชอบวิชำ/ผู้บังคับบัญชำ/เพื่อนอำจำรย์อยู่
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5.00 

  

  4) ใช้ผลกำรประเมินเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงชัดเจน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 กับอีก 1ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 กับอีก 2 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การบริหารหลักสูตร (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) ใช้หลักสูตรท่ีได้มำตรฐำนท่ีมีกำรปรับปรุงอย่ำง
น้อยทุก 5 ปี 

  

  2) มีระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตร   
  3) มีแผนกำรจัดกำรศึกษำและแผนกำรฝึก

ภำคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตรและมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

  

  4) มีกำรเผยแพร่หลักสูตรและรำยละเอียดรำยวิชำที่
มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ให้แก่อำจำรย์ท่ี
เกี่ยวข้องและนักศึกษำล่วงหน้ำทุกรำยวิชำ 

  

  5) มีผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
ก ำหนดใน มคอ. 2 อยู่ในระดับดีทุกปี 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 6 คะแนน 9 คะแนน 12 คะแนน 15 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 และ 2 

มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1, 2 และ 3 

มีกำรด ำเนินกำร   
ข้อ  1, 2, 3  
และ 4 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/ 
บัณฑิตใหม่ ต่อคุณภำพหลักสูตร 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ 5 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  มีแผนกำรสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยกำรเรียนทุก
รำยวิชำในหมวดวิชำชีพทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติที่น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี
กำรศึกษำสุดท้ำยที่ได้รับกำรรับรอง
สถำบันกำรศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดย ก ำหนดให้แผนกำรสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ำกับ 10 คะแนน 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 4  ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนนิงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีแผนงำนและโครงกำรพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริม
ผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำ
ตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ทุกด้ำนตำมเกณฑ์ สกอ. 
และตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน โดยมีงบประมำณ
สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำที่เพียงพอทุกด้ำน 

  

  2) มีกำรพัฒนำนักศึกษำตำมแผนโดยนักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ 

  

  3) มีองค์กรนักศึกษำและมีสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

  

  4) นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้
ในกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนักศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ (PDCA)  

  

  5) ผลควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำของนักศึกษำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของกิจกรรม/โครงกำร อยู่ในระดับคะแนนไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

  

  6) มีกำรประเมินแผนงำนพัฒนำนักศึกษำและน ำผล
กำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุง 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร/
ด ำเนินกำร 
เพียง 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 4 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีระบบกำรดูแลและให้ค ำปรึกษำที่นักศึกษำ
สำมำรถขอค ำปรึกษำ/ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว 

  

  2) มีหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบชัดเจน    
  3) มีแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมลับข้อมูลนักศึกษำ    
  4) มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรเรียนรู้ของ

นักศึกษำและกำรพัฒนำนักศึกษำตำมประเด็น/
ปัญหำควำมต้องกำรของนักศึกษำ (ถ้ำนักศึกษำ
มีปัญหำ) ต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำ 

  

  5) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจำก
นักศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีกำรด ำเนินกำร  มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
มาตรฐานที่ 5  ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

  1) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงำนหลักที่ให้บริกำรพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำและ
ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนระดับชำติ  

  

  2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงำนครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิและมีกำรจัดกำรกำรฝึกปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก 

  

  3) แหล่งฝึกปฏิบัติมีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้ของ   
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

นักศึกษำ และมีแผนกำรจัดกำรส ำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติที่ใช้ร่วมกัน
หลำยสถำบัน  

  4) แหล่งฝึกปฏิบัติและสถำบันกำรศึกษำ มีระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึ้นกับนักศึกษำในกำรฝึกปฏิบัติงำน 

  

  5) มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและแหล่งฝึกปฏิบัติทุกรำยวิชำ
ภำคปฏิบัติและน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 5 

มีไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำหรือ
อำจำรย์พยำบำลพิเศษสอนภำคปฏิบัติต่อ
นักศึกษำในกำรสอนแต่ละรำยวิชำของ
ภำคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 8 ในทุกรำยวิชำ 

  

  2) อำจำรย์พิเศษสอนภำคปฏิบัติ ( ถ้ำมี) ไม่มำกกว่ำ
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำใน
แต่ละรำยวิชำ 

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
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ร้อยละของรำยวิชำที่มีอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำ 1: 8 

คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 15 

< 70.00% 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

80.00-84.99% 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

85.00-89.99% 
   ของรำยวิชำทั้งหมด 

100.00% 
ของรำยวิชำทั้งหมด 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ผ่านคร้ังแรก (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  ร้อยละของผู้สอบควำมรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ผ่ำน
ในครั้งแรก ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละปี นับจำกปี
สุดท้ำยที่ได้รับกำรรับรองสถำบันย้อนหลัง 3 ปี ร้อย
ละ 100  

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดผู้สอบผ่ำนคร้ังแรก ร้อยละ 100 เท่ำกับ 15 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 19   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการด าเนินงาน 
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  ผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิตครบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 6 ด้ำน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลกำรเรียนรู้   
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบจำกจ ำนวน
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังกำรสิ้นสุดวันเพิ่ม
หรือถอนรำยวิชำตำมระเบียบของสถำบันกำรศึกษำ 
ของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 95 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนด ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 95 เท่ำกับ 5 คะแนน  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนตั้งแต่ 3.51 
ขึ้นไป  

  

  2) มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ด ำเนิน งำนของสถำบันอย่ำงชัดเจน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) ข้อ 1) และ ข้อ 2) คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน 
2) กำรให้คะแนนในข้อ 1 ให้ตำมคะแนนประเมินคุณภำพภำยในที่ได้จริง ถ้ำคะแนนประเมิน

คุณภำพภำยในได้น้อยกว่ำ 3.51 ได้ 0 คะแนน 
3) กำรให้คะแนนในข้อ 2 ต้องมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯตำมผล          

กำรประเมินคุณภำพภำยในทุกประเด็นอย่ำงชัดเจน ในกรณีที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำ/ปรับปรุงได้ ต้องมี
แผนกำรด ำเนินงำนที่แสดงให้เห็นว่ำ สำมำรถปฏิบัติได้  
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 

มาตรฐานที่ 7  ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  จ ำนวนงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่โดยอำจำรย์ใน
สถำบันนั้นๆ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของจ ำนวน
อำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมดเฉลี่ยย้อนหลัง  3 ปี 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดย ก ำหนดผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทีค่ ำนวณจำกระดับคุณภำพ

งำนวิจัย ร้อยละ 20 เท่ำกับ 15 คะแนน  
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  ผลงานวิชาการ (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผลการด าเนินงาน 
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  จ ำนวนผลงำนวิชำกำรในลักษณะต ำรำ หนังสือ หรือ
บทควำมทำงวิชำกำร อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดย ก ำหนดผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่ค ำนวณจำกระดับ

คุณภำพผลงำนวิชำกำรเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 10 เท่ำกับ 10 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ  
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีแผนบริกำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพหรือที่
เกี่ยวข้องของสถำบันกำรศึกษำ และมีงบประมำณ
ที่สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ 

  

  2) มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นระบบ (โครงกำรของสถำบันท่ี
ปรำกฏในแผน)  

  

  3) มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับงำนวิจัย
อย่ำงเป็นระบบ 

  

  4) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร 

  

  5) ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 25  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีแผนและโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญำไทย 

  

  2) มีกำรบูรณำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

  

  3) มีกำรบูรณำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญำไทยมำใช้ในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงเป็น
ระบบ 

  

  4) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลกำร
ประ เ มินไปปรับปรุ งหรื อพัฒนำกิ จกรรม / 
โครงกำร 

  

  5) ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80  

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
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 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 26  บุคลากรสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีกำรก ำหนดลักษณะงำน /ขอบเขตงำนทุก
ต ำแหน่ง 

  

  2) มีแผนอัตรำก ำลังและมีระบบสรรหำและ
ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่  

  

  3) มีระบบกำรรักษำบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและมีกำร
พัฒนำบุคลำกรทุกคนอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 
10 ชม./คน/ปี  

  

  4) มีกำรประเมินบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ   
  5) มีบุคลำกรสนับสนุนอย่ำงน้อยในด้ำน

โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิชำกำร 
ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินใน
จ ำนวนที่เหมำะสม 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 27   การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีอำคำรเรียน ห้องเรียนจ ำนวนเพียงพอเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีทุกรูปแบบ
ของกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

  

  2) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์
สุขภำพมีอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้ และ
เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรก ำหนด และมีผู้รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง 

  

  3) มีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย และ
พร้อมใช้ตลอดเวลำ 

  

  4) ห้องปฏิบัติงำนเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนของ 
อำจำรย์และบุคลำกร 

  

  5) มีสถำนที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (healthy workplace) 
ของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร  

  

  6) นักศึกษำและอำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ควำมต้องกำรและประเมินกำรใช้ทรัพยำกร
กำรศึกษำ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1 และ         
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 3 ข้อ 

มีข้อ 1 และ  
อีก 4 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
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ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีห้องปฏิบัติกำรพยำบำลที่มีอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติกำรพยำบำลสอดคล้องกับกำรปฏิบัติใน
สถำนกำรณ์จริงทุกสำขำในจ ำนวนที่เพียงพอ 
พร้อมใช้ และทันสมัย 

  

  2) มีตำรำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร และคู่มือกำรใช้ที่
เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 

  

  3) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษำ 

  

  4) มีบุคลำกรสำยสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัติกำร
พยำบำลในจ ำนวนที่เหมำะสม 

  

  5) มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
พยำบำลของนักศึกษำและอำจำรย์มำใช้ในกำร
พัฒนำห้องปฏิบัติกำร 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีขอ้ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 29  หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น 
ผลการด าเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

  1) มีหนังสือหรือต ำรำหลักทำงกำรพยำบำลไม่น้อย
กว่ำ 10 ชื่อเรื่องต่อสำขำวิชำใน 5 สำขำวิชำหลัก
ที่ปรำกฏใน มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรำยวิชำ 

  

  2) มีหนังสือทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์   
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

สุขภำพไม่นอ้ยกว่ำ 50 เล่มต่อนักศึกษำ 1 คน ใน
กรณีที่มีฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำถึง
ได้ง่ำย ให้มีหนังสือไม่น้อยกว่ำ 30 เล่ม ต่อ
นักศึกษำ 1 คน 

  3) มีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลในประเทศ 
อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 10 ชื่อเรื่อง 

  

  4) มีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลของ
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ชื่อเรื่อง 
ครอบคลุมอย่ำงน้อย 5 สำขำหลักทำงกำร
พยำบำล และมีฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ท่ี
อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถสืบค้นได้อย่ำง
สะดวก  ในกรณีไม่มีฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ที่
อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถสืบค้นได้อย่ำง
สะดวกต้องมีวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
อย่ำงต่อเนื่อง ของต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 10 
ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสำขำวิชำหลักทำงกำร
พยำบำลเป็นอย่ำงน้อย 

  

  5) มีระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไมมี่หลักฐำน 
กำรด ำเนินกำร  

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลกำรด ำเนินงำน.....................................ข้อ 
 คะแนนกำรประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของสภาการพยาบาล 
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1. คะแนนตัวบ่งชี้ส าคัญ 120 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 70) 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ
เกณฑ์

มำตรฐำน 

จ ำนวนข้อที่
ผ่ำนเกณฑ์จำก
กำรประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมินจำก
คณะกรรมกำร 

คะแนนที่
ได้รับจำก

คณะกรรมกำร 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรองค์กร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   คุณสมบัติผู้บริหำรสถำบัน 
กำรศึกษำพยำบำล 

5 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4   ระบบสำรสนเทศ 5 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนอำจำรย์     

ตัวบ่งชี้ท่ี 7   อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์
พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำ 

1 ข้อ 
 

  

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรบริหำรหลักสูตร 5 ข้อ    
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 แผนกำรสอนรำยวิชำใน
หมวดวิชำชีพ 

1 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล   
ตัวบ่งชี้ท่ี 17  อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์
พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ 

2 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18  ร้อยละของผู้สอบควำมรู้
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ผ่ำนคร้ังแรก 

1 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 21  กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำบันกำรศึกษำ 
 
 
 

2 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ
เกณฑ์

มำตรฐำน 

จ ำนวนข้อที่
ผ่ำนเกณฑ์จำก
กำรประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมินจำก
คณะกรรมกำร 

คะแนนที่
ได้รับจำก

คณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 22  ผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผย 
แพร่ต่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

4 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 23  ผลงำนวิชำกำร 4 ข้อ    
รวม 

น้ ำหนักคะแนน 
 

2. คะแนนตัวบ่งชี้ทั่วไป 120 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 30) 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ
เกณฑ์

มำตรฐำน 

จ ำนวนข้อที่
ผ่ำนเกณฑ์จำก
กำรประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมินจำก
คณะกรรมกำร 

คะแนนที่
ได้รับจำก

คณะกรรมกำร 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรองค์กร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   กำรบริหำรองค์กร  5 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3   ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  5 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5   คุณสมบัติอำจำรย์
พยำบำลประจ ำ 

4 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 6   คุณวุฒิอำจำรย์พยำบำล
ประจ ำ 

1 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 8   ภำระงำนสอนของ
อำจำรย์พยำบำลประจ ำ 

2 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 9   กำรพัฒนำอำจำรย์  2 ข้อ    
ตัวบ่งชี้ท่ี 10   กำรประเมินผลกำรสอน
ของอำจำรย์ 

4 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ระดับควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อ
คุณภำพหลักสูตร 

1 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนนิสิต/นักศึกษำและกำรพัฒนำ 
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ตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ
เกณฑ์

มำตรฐำน 

จ ำนวนข้อที่
ผ่ำนเกณฑ์จำก
กำรประเมิน
ตนเอง 

ผลกำร
ประเมินจำก
คณะกรรมกำร 

คะแนนที่
ได้รับจำก

คณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำนักศึกษำ 6 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ระบบกำรดูแลและให้

ค ำปรึกษำนักศึกษำ 

5 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนแหล่งฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล   
ตัวบ่งชี้ท่ี 16  แหล่งฝึกปฏิบัติกำร
พยำบำล  

5 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 19  ผลกำรประเมินกำร
เรียนรู้ตำมมำตรฐำน 6 ด้ำนของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

1 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 20  ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 24  กำรบริกำรวิชำกำร 5 ข้อ    
ตัวบ่งชี้ท่ี 25  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญำไทย 

5 ข้อ    

มำตรฐำนท่ี 8 ด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรและกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 26  บุคลำกรสำยสนับสนุน 5 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 27  กำรจัดกำรทรัพยำกร
กำรศึกษำ 

6 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 28  ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 5 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 29  หนังสือ ต ำรำ วำรสำร
วิชำชีพและระบบสืบค้น 

5 ข้อ    

รวม 
น้ ำหนักคะแนน 

 
 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ส าหรับการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

1.  ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร    
 1.1 รำยรับทั้งหมด ปีงบประมำณ  1 
 1.1.1 งบประมำณแผ่นดิน/งบประมำณ

สนับสนุนจำกต้นสังกัด 
  1 

 1.1.2 เงินรำยได้/เงินบ ำรุง   1 
 1.1.3 รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร

และวิชำชีพ/อื่น ๆ 
  1 

 1.2 รำยจ่ำยท้ังหมด ปีงบประมำณ  1 
 1.3 เงินเหลือจ่ำยสุทธิ ปีงบประมำณ  1 

2. ด้านอาจารย์    
 2.1 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด 

(รวมลำศึกษำต่อ) 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 

ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 

5,6,7,8,
9,10 

 2.2 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่ลำ
ศึกษำต่อ 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.3 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทสำขำ
พยำบำลศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.4 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกสำขำ
พยำบำลศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.5 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทสำขำอื่นที่
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำพยำบำล
ศำสตร ์
 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.6 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 
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มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

กำรศึกษำระดับปริญญำเอกสำขำอื่นที่
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำพยำบำล
ศำสตร ์

 2.7 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกสำขำอื่น 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.8 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มีวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทสำขำอื่น 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.9 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

2.10 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์สอน
ทำงกำรพยำบำลทั้งภำคทฤษฏีและ
ภำคปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 
1 ป ีในสถำบัน กำรศึกษำหรือผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรศำสตร์และศิลป์
กำรสอนทำงกำรพยำบำลฯ 

ปีกำรศึกษำ  5,6,7,8 

 2.11 จ ำนวนผู้บริหำรกำรศึกษำระดับ
รองที่มีภำระงำนสอนไม่เกิน 8 หน่วย
ชั่วโมง/สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ  1 

 2.12 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่มี
คุณสมบัติครบตำมเกณฑ์และมีภำระ
งำนในมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 6 และ
ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์/ปี
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ  8 

 2.13 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำใหม่ 
ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 
 

9 

 2.14 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 9 
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มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

ใหม่ที่ได้รับกำรปฐมนิเทศอย่ำงเป็น
ระบบ 

ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 

 2.15 จ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำที่
ได้รับกำรพัฒนำทั้งในและนอกสถำบัน
ไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 

9 

 2.16 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีผลกำรประเมิน
กำรสอนโดยนักศึกษำที่ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 

ปีกำรศึกษำ
สุดท้ำยที่
ได้รับกำร
รับรอง 

 10 

 2.17 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีผลกำรประเมินกำร
สอนโดยผู้รับผิดชอบวิชำ/
ผู้บังคับบัญชำ/เพื่อนอำจำรย์ที่ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 

ปีกำรศึกษำ  10 

3. ด้ำนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ     
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

   

 3.1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด ปีกำรศึกษำ   
 3.1.1 จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรี   7,8,11 
 3.1.2 จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำโท    
 3.1.3 จ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำ

เอก 
   

 3.2 จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละหลักสูตร ปีกำรศึกษำ  7,8 
 3.2.1 หลักสูตรระดับปริญญำตรี    
 3.2.2 หลักสูตรระดับปริญญำโท    
 3.2.3 หลักสูตรระดับปริญญำเอก    
 3.3 จ ำนวนรำยวิชำในหมวดวิชำชีพทั้งภำค

ทฤษฏีและภำคปฏิบัติในหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีท่ีเปิดสอนในปีกำรศึกษำที่
ครบวำระกำรรับรองสถำบัน 

ปีกำรศึกษำ  13,17 

 3.3.1 จ ำนวนรำยวิชำภำคทฤษฏี    
 3.3.2 จ ำนวนรำยวิชำภำคปฏิบัติ    
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มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

 3.4 จ ำนวนรำยวิชำภำคปฏิบัติที่มีอัตรำ 
ส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำไม่เกิน 1 : 8 

ปีกำรศึกษำ  17 

 3.5 จ ำนวนร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมเวลำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 

20 

 3.6 ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำน 6 ด้ำนของบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต 

หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 1 

ปี 

 19 

 3.7 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภำพ
หลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ  12 

 3.8 จ ำนวนหนังสือ/ต ำรำหลักทำงกำร
พยำบำล ที่ทันสมัย 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

 29 

 3.8.1 สำขำกำรพยำบำลชุมชน  .......... ช่ือเร่ือง  
  3.8.2 สำขำกำรพยำบำลเด็ก  .......... ช่ือเร่ือง  

 3.8.3 สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่  .......... ช่ือเร่ือง  

 3.8.4 สำขำกำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 

 .......... ช่ือเร่ือง  

 3.8.5 สำขำกำรพยำบำลมำรดำทำรก/         
กำรผดุงครรภ์ 

 .......... ช่ือเร่ือง  

 3.9 จ ำนวนหนังสือทำงกำรพยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

................ เลม่ 29 

 3.10 จ ำนวนวำรสำรวิชำชีพทำงกำร
พยำบำลในประเทศที่รับอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

.......... ช่ือเร่ือง 29 

 3.11 จ ำนวนวำรสำรวิชำชีพของกำร
พยำบำลของต่ำงประเทศที่รับอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

.......... ช่ือเร่ือง 29 

 3.11.1 สำขำกำรพยำบำลชุมชน  .......... ช่ือเร่ือง  
 3.11.2 สำขำกำรพยำบำลเด็ก  .......... ช่ือเร่ือง  
 3.11.3 สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่  .......... ช่ือเร่ือง  
 3.11.4 สำขำกำรพยำบำลจิตเวชและ  .......... ชื่อเรื่อง  
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มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

สุขภำพจิต 
 3.11.5 สำขำกำรพยำบำลมำรดำ

ทำรก/ กำรผดุงครรภ์ 
 .......... ช่ือเร่ือง  

 3.12 ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
        (ระบุชื่อฐำนข้อมูล) 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

 29 

 3.13 ฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ที่สืบค้น
ได้สะดวก (ระบุชื่อฐำนข้อมูล) 

ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

 29 

 3.14 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ปีกำรศึกษำ  26 
 3.14.1 ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป/ธุรกำร    
 3.14.2 ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์    
 3.14.3 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
 3.14.4 ด้ำนห้องสมุด    
 3.14.5 ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพยำบำล    
 3.14.6 ด้ำนกำรเงิน    
 3.15 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีได้รับ     

กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 
10 ชัว่โมง/ปี 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 
ปีกำรศึกษำ ........... 

26 

4. ด้ำนกำรวิจัยและผลงำนวิชำกำร    
 4.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ใน

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร(proceedings) ระดับชำติ  

ปีปฏิทิน  22 

 4.2 จ ำนวนผลงำนวิจัยมีกำรตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร(proceedings) ระดับ
นำนำชำติ  

ปีปฏิทิน  22 

 4.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำร วิชำกำรระดับชำติ 

ปีปฏิทิน  22 

 4.4 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำร วิชำกำรระดับนำนำชำติ 

ปีปฏิทิน  22 

 4.5 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรท่ีได้รับกำร ปีปฏิทิน  23 
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มาตรฐาน ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล
อ้างอิง
ตัวบ่งชี้ 

ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
บทควำมวิชำกำรส ำหรับกำรศึกษำ
ด้วยตนเองของสภำกำรพยำบำล 

 4.6 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

ปีปฏิทิน  23 

 4.7 จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือที่มีกำรตรวจ
อ่ำนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถำบันกำรศึกษำก ำหนด 

ปีปฏิทิน  23 

 4.8 จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอ
ผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำร
พิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว หรือต ำรำหรือ
หนังสือที่มีคุณภำพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร หรือต ำรำหรือหนังสือ
ต่ำงประเทศระดับนำนำชำติ 

ปีปฏิทิน  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา 
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และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
 

1. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษำ 
2. รองศำสตรำจำรย์เพ็ญศรี  ระเบียบ ที่ปรึกษำ 
3. รองศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เสนำรัตน์ ที่ปรึกษำ 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกำนต์ ที่ปรึกษำ 
5. รองศำสตรำจำรย์สุปำณี  เสนำดิสัย ประธำนอนุกรรมกำร 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองประธำนอนุกรรมกำร 
7. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำดำ คุณำวิกติกุล อนุกรรมกำร 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ นันทบุตร อนุกรรมกำร 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จริยำวัตร  คมพยัคฆ์ อนุกรรมกำร 
10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนีย์  ทองประทีป อนุกรรมกำร 
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนำรักษ์ สุวรรณประพิศ อนุกรรมกำร 
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พูลสุข หิงคำนนท์ อนุกรรมกำร 
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฟองค ำ ติลกสกุลชัย อนุกรรมกำร 
14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริอร  สินธุ อนุกรรมกำร 
15. รองศำสตรำจำรย์ ศศิธร วรรณพงษ์ อนุกรรมกำร 
16. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ เหลืองอมรเลิศ อนุกรรมกำร 
17. รองศำสตรำจำรย์ สุปรำณี  อัทธเสรี อนุกรรมกำร 
18. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรัญญำ เชำวลิต                      อนุกรรมกำร 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริยำ วิทยะศุภร อนุกรรมกำร 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชุลีพร เชำวน์เมธำกิจ อนุกรรมกำร 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ ำประเสริฐ อนุกรรมกำร 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรำนนท์ อนุกรรมกำร 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรุณยุพำ รอยกุลเจริญ อนุกรรมกำร 
24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลำ ตันตโยทัย อนุกรรมกำร 
25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรำวดี เธียรพิเชฐ อนุกรรมกำร 
26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทิพำ ส่องศิริ อนุกรรมกำร 
27. พลอำกำศตรีหญิง ดร.สุพิศ ประสพศิลป์ อนุกรรมกำร 
28. อำจำรย์ ดร.ชุติมำ ปัญญำพินิจนุกูร อนุกรรมกำร 
29. อำจำรย์ ดร.เบ็ญจำ เตำกล่ ำ อนุกรรมกำร 
30. อำจำรย์ พรรณทิพำ แก้วมำตย์ อนุกรรมกำร 
31. อำจำรย์ ดร.มกรำพันธุ์ จูฑะรสก อนุกรรมกำร 
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32. อำจำรย์ มยุรี สิงห์ไข่มุกข์ อนุกรรมกำร 
33. อำจำรย์ ดร.วรรณี ตปนียำกร อนกุรรมกำร 
34. อำจำรย์ ศมนรัตน์ จันทร์จ ำลอง อนุกรรมกำร 
35. อำจำรย์ อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย อนุกรรมกำร 
36. อำจำรย์ ดร.ลิลลี ่ ศิริพร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
37. อำจำรย์ ดร.ปัทมำ ทองสม อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
38. นำงวันวิสำข์                        จันทร์วำสน์        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
39. นำงณัฐหทัย สระกัน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
40. นำงสำวมนสินี สุขมำก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 
 

รายชื่อคณะท างานปรับปรุงเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษา 
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษำ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณ ี รุจกรกำนต์ ประธำนคณะท ำงำน 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ เหลืองอมรเลิศ รองประธำนคณะท ำงำน 
4. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำดำ คุณำวิกติกุล ผู้ท ำงำน 
5. รองศำสตรำจำรย์ สุปำณี เสนำดิสัย ผู้ท ำงำน 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวัลย์ ประทีปชัยกูร ผู้ท ำงำน 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชุลีพร เชำวน์เมธำกิจ ผู้ท ำงำน 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรำวดี เธียรพิเชฐ ผู้ท ำงำน 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นันทวรรณ เภำจีน ผู้ท ำงำน 
10. นำงสุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว ์ ผู้ท ำงำน 
11. นำงสำววิไลพร บุณยฤทธิ์ ผู้ท ำงำน 
12. อำจำรย์ ดร. ลิลลี ่ ศิริพร ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เดือนทิพย์ เขษมโอภำส ผู้ท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สตรีรัตน์ ธำดำกำนต์ ผู้ท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 


