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คํานํา 
 

 สภาการพยาบาลได้ปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ       
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน และนิยามของตัวบ่งชี้ 
ให้มีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนช่วยในการพัฒนาสถาบันการศึกษา 
 
 องค์ประกอบของการประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์   
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2556 นี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 8 ด้าน และ 29 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญ 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ทั่วไป 19 ตัวบ่งชี้ การรับรองสถาบันการศึกษายังคงให้ความสําคัญทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการของสถาบันการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 สภาการพยาบาลจัดทําคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาเพื่อให้
สถาบันการศึกษาใช้ในการประเมินตนเอง และจัดทําเอกสารการประเมินตนเองเพื่อขอรับการพิจารณาการรับรอง
สถาบันการศึกษาก่อนที่สภาการพยาบาลจะดําเนินการตรวจประเมิน จึงหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ
สถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการพิจารณาการขอรับรองสถาบันและการพัฒนาคุณภาพการจัด     
การเรียนการสอน  
 
 

     ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ ดร.วิจติร ศรีสุพรรณ 
                นายกสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

อํานาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวขอ้งกับการรับรองสถาบันการศึกษา 
 

 สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อีกทั้งมีอํานาจหน้าที่ออกข้อบังคับ   
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งรับขึ้นทะเบียนและ         
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อควบคุมคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที่จะขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ
ให้ได้รับบริการการพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับได้ทั่วไปในสังคม สภาการพยาบาลจึงดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาใหก้ารรับรองสถาบันการศึกษาทั้งสถาบันเปิดใหม่และสถาบันที่เปิดดําเนินการต่อเนื่อง 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทัง้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
3. จัดสอบเพื่อออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพฯ 
4. ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

หลักการ/แนวคิดในการรับรองสถาบันการศกึษา 
 

เพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์        
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ   
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2554 สภาการพยาบาลดําเนินการรับรอง
สถาบันการศึกษาโดยมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 

1. การรับรองสถาบันการศึกษาเป็นกระบวนการพิจารณาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่สภา        
การพยาบาลให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ โดยวิธีการตรวจสอบรายงาน   
การประเมินตนเอง การตรวจเยี่ยม การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงใน             
การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสิทธิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

2. องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาการพยาบาล ให้เป็น    
ผู้ประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน โดยคณะผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่อยู่ต่างสถาบัน หรือไม่อยู่ในสถาบันสมทบหรือสถาบัน   
รับสมทบ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันที่ขอรับรองสถาบัน 

3. ในการดําเนินการรับรองสถาบันการศึกษา คณะผู้ประเมินต้องใช้ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (professional 
judgment) ในการศึกษา วิเคราะห์รายงานของสถาบันการศึกษาที่ขอรับการประเมินตามเกณฑท์ี่สภาการพยาบาลกําหนด 
และแสวงหาส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆขึ้น 

4. คณะผู้ประเมินต้องเข้าใจสถาบันการศึกษาที่จะประเมินเป็นอย่างดีปราศจากอคติต่อสถาบันดําเนินการตรวจ
เยี่ยมโดยยึดหลักกัลยาณมิตรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภาพความจริงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นและใช้ข้อมูลทั้ง     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

5. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(evidence-based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) ในการประเมินทุกครั้ง 

6. ดําเนินการรับรองสถาบันตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
กระบวนการตรวจเยีย่มสถาบนัการศึกษา 

 
 การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษา และการบริหาร
สถาบันการศึกษาในสภาพจริง โดยรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาจาก
เอกสารต่างๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติในสถานการณ์จริง จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อนําข้อมูลของสถาบันฯ มาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
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เกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกําหนด เพื่อให้สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต กระบวนการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน 
 
ขั้นตอนที่ 1 กอ่นการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
               แผนภาพที ่1 กระบวนการก่อนตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 

1. สภาการพยาบาลแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเยี่ยมซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน
ฯ และนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ซึ่งสภาการพยาบาลจะประสานกับสถาบันการศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ และสถานที่ที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะสามารถทํางานและประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระและไม่รบกวนผู้อื่นใน
ระหว่างการตรวจเยี่ยม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ  ทั้งในส่วนที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าและส่วนที่อาจขอเพิ่มเติม ตลอดจน
นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต/นักศึกษา แหล่งฝึกงาน เป็นต้น เพื่อให้คณะผู้ตรวจเยี่ยม
สัมภาษณ์ตามกําหนดการในตารางการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจเยี่ยม 

2. คณะผู้ตรวจเยี่ยมทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถาบันฯนั้น และ
เอกสารรายงานอื่นๆ ซึ่งสถาบันฯได้จัดส่งมาล่วงหน้า 

3. คณะผู้ตรวจเยี่ยมศึกษาวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถาบันฯ ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินของสภาการพยาบาล 

4. คณะผู้ตรวจเยี่ยมประชุมปรึกษา กําหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบและรวบรวม 
แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐานครบถ้วนเพียงพอในการสรุปผลการ
ประเมินอย่างถูกต้องชัดเจน 

5. คณะผู้ตรวจเยี่ยมร่วมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน กําหนดตารางการปฏิบัติงาน และ
มอบหมายภาระงานที่ชัดเจนให้ผู้ตรวจเยี่ยมแต่ละคน 

ทั้งนี้ การดําเนินการทั้งหมดในการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา นับจากวันที่สภาการพยาบาลได้รับ
เอกสารจนกระทั่งแจ้งให้สถาบันฯทราบผลการรับรอง ต้องเสร็จส้ินภายใน 120 วัน 

 
 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันฯ 
รับมอบหมายการตรวจเยี่ยม 

นัดวันตรวจเยี่ยมภายใต้กรอบ
การทํางาน 120 วัน 

ประชุมกําหนดขอบเขต       

การหาข้อมูลเพิ่มเติม 

ศึกษารายงานการประเมิน

ตนเองของสถาบันการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภาพที่ 2 กระบวนการระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
 

1. คณะผู้ตรวจเยี่ยมเดินทางไปยังสถาบันฯตามกําหนดนัดหมายกับสถาบันฯ ซึ่งกําหนดเวลาการตรวจเยี่ยม
สถาบันฯ หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 2 วัน เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันฯ ในวันแรกให้มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ 
เพื่อให้รับทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันฯ 
และสร้างความเข้าใจระหว่างคณะตรวจเยี่ยมกับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ รวมทั้งเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผน และ
ตารางการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจเยี่ยม และการปฏิบัติตนของสถาบันฯ ระหว่างการตรวจเยี่ยม ในการประชุมจะมี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทั้งสถาบันการศึกษาฯ และผู้ตรวจเยี่ยมได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

2. ระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะประเมินคุณภาพสถาบันฯตามขอบข่ายและประเด็นที่กําหนดไว้  
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการดําเนินงานจากเอกสารต่างๆ ตามที่สถาบันฯส่งให้สภาการพยาบาล รวมทั้ง
หลักฐานอื่นๆ ที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงอื่นๆ ของสถาบันฯ การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมิน
คุณภาพอาจใช้วิธีที่หลากหลายทั้งการสุ่มตัวอย่าง การสังเกตการเรียนการสอน  การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรรมการสถาบัน กรรมการประจําคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เป็นต้น 

3. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะนําข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกัน เพื่อ
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 

4. นําเสนอผลการตรวจเยี่ยมเบื้องต้นและข้อสังเกตต่อผู้บริหารสถาบันฯด้วยวาจา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และให้โอกาสสถาบันฯชี้แจงในกรณีที่สถาบันฯเห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง       
ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น 
         คณะผู้ตรวจเยี่ยมจะไม่เสนอคะแนนหรือจํานวนปีที่ให้การรับรองแก่สถาบันการศึกษา เพราะอยู่นอกเหนือ
หน้าที่ของคณะผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการรับรอง
สถาบันการศึกษา 
 
 

คณะผู้ตรวจ
เยี่ยม 

สถาบันฯ 

ดําเนินการตรวจเอกสาร  
สัมภาษณ์  ประเมินทรัพยากร 
การเรียนรู้ และเยี่ยมชมสถานที่ 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมประชุม

สรุปผลการตรวจเยี่ยม 

นําเสนอผลการตรวจเยี่ยมเบื้องต้นด้วยวาจา

ต่อผู้บริหารและคณาจารย ์ 

ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์      
การตรวจเยี่ยมแก่ผู้บริหารและ

บุคลากรของสถาบันฯ 
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ขั้นตอนที่ 3  หลังการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
แผนภาพที ่3 กระบวนการหลังการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา 
 

1. เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถาบันฯ คณะผู้ตรวจเยี่ยมร่วมกันจัดทําร่างรายงานผลการประเมิน
สถาบันการศึกษาจากข้อมูลหลักฐานต่างๆทั้งหมดที่รวบรวมได้ตามแบบฟอร์ม 

2. คณะผู้ตรวจเยี่ยมเสนอรายงานผลการประเมินสถาบันการศึกษาต่อสํานักมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและผดุง
ครรภ์ (สมพ.) ภายใน 3 วันหลังการตรวจเยี่ยม เพื่อให้ สมพ.นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรอง
สถาบันฯ  

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
4. สภาการพยาบาลแจ้งผลการรับรองให้สถาบันฯทราบ 
5. ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้ส่งผลทักท้วงถึงสภาการพยาบาลภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่สภาการพยาบาลส่งผลการพิจารณา  
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯดําเนินการตามกระบวนการในข้อ 2 ใหม่ 
7. สภาการพยาบาลขอเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 

1.คณะผู้ตรวจเยี่ยมเขียนรายงาน  
หลังการตรวจเยี่ยมภายใน 3 วัน  
และใหส้มพ.ดําเนินการจัดพิมพ์ 

3.คณะกรรมการสภา 

การพยาบาลพจิารณาให้ความ
เห็นชอบผลรับรองสถาบันฯ 

4.สภาการพยาบาล 

แจ้งสถาบันฯทราบ 

2.คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาผลการรับรอง

สถาบันฯ 

5.ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

สถาบันฯ มี
ประเด็นทักท้วง 
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การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองของสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศึกษาที่จะขอรับการรับรองสถาบันการศึกษา  ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
1. เอกสารการประเมินตนเอง ให้จัดทําเอกสารตามแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอ

รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (ตามแบบฟอร์ม) 
3. เอกสาร/หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. การนับจํานวนตัวบ่งชี้ ให้นับตามระยะเวลา ดังนี้ 

4.1 การจัดการเรียนการสอน นับตามปีการศึกษา 
4.2 งานวิจัย นับตามปีปฏิทิน 
4.3 งบประมาณ นับตามปีงบประมาณ 

หมายเหตุ  สําหรับสถาบันที่ขอรับรองในปีการศึกษา 2557 และ 2558 อาจใช้ข้อมูลย้อนหลังตัวบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 22 และ 23 โดยอาจใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 หรือ 2 หรือ 3 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นข้อมูลจํานวนปีเดียวกันทั้ง 
3 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรอง 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผูส้ําเร็จการศึกษาแล้ว 

(8 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้) 
 ในการรับรองสถาบันฯจะรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 8 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 29 ตัวบ่งชี้  ส่วนในเกณฑ์
การให้คะแนนจะพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทสําคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ประเภททั่วไป 
19 ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้สําคัญมีคะแนนรวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนประเมิน และตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนน
รวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนประเมิน      
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้

ด้านองค์กรและการบริหาร
องค์กร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1   การบริหารองค์กร  ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2   คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล สําคัญ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3   ระบบบริหารความเสี่ยง  ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ
ตัดสินใจ 

สําคัญ 

ด้านอาจารย ์ ตัวบ่งชีท้ี่ 5   คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี ่6   คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจํา ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7   อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อ  
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

สําคัญ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชีท้ี ่8   ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจํา ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 9  การพัฒนาอาจารย์  ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 10   การประเมินผลการสอนของอาจารย ์ ทั่วไป 

ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน และผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11  การบริหารหลักสูตร สําคัญ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ตอ่คุณภาพหลักสูตร 

ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สําคัญ 

ด้านนิสิต/นักศึกษาและการ
พัฒนา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14  การพัฒนานักศึกษา ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 15  ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศึกษา ทั่วไป 

ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล   

ตัวบ่งชีท้ี่ 16  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 17  อตัราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อ
นักศึกษาในการจัดการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบัติ 

 

สําคัญ 

ด้านการประเมนิและผลลัพธ์
ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 18  รอ้ยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ผ่านครั้งแรก 

สําคัญ 

ตัวบ่งชีท้ี ่19  ผลการประเมินการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน
ของบณัฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี ่20 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ทั่วไป 

ด้านการประเมนิและผลลัพธ์
ของหลักสูตร (ต่อ) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 21  การประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศกึษา 

สําคัญ 

ด้านการวิจัยและการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 22  ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ตอ่อาจารยพ์ยาบาล
ประจําทัง้หมด 

สําคัญ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 23  ผลงานวิชาการ สําคัญ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 24  การบรกิารวิชาการ ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 25  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือ 
ภูมิปัญญาไทย 

ทั่วไป  

ด้านการจัดหาบคุลากรและการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 26  บุคลากรสายสนับสนุน ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 27  การจัดการทรัพยากรการศึกษา ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั่วไป  

ตัวบ่งชีท้ี่ 29  หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น ทั่วไป  
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คะแนนตัวบ่งชีส้ําคัญและตัวบ่งชี้ทัว่ไป 
 

1. ตัวบ่งชี้สําคัญ 120  คะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 70) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร ตัวบ่งชีท้ี ่2   คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 

ตัวบ่งชีท้ี ่4   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  10 

อาจารย ์ ตัวบ่งชีท้ี ่7   อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

10 

ด้านหลักสูตร และการจัดการเรยีน
การสอน และผลการเรียนรูข้อง
นักศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11  การบริหารหลักสูตร 15 

ตัวบ่งชีท้ี ่13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 10 

ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ตัวบ่งชีท้ี ่17  อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อ
นักศึกษาในการจัดการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติ 

15 

ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี ่18  ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก  

15 

 ตัวบ่งชีท้ี ่21  การประเมินคุณภาพภายในของ 
สถาบันการศกึษา 

10 

ด้านการวิจัยและการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมและการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี ่22  ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ตอ่อาจารยพ์ยาบาล
ประจําทัง้หมด 

15 

ตัวบ่งชีท้ี่ 23  ผลงานวิชาการ  10 

รวม 120 

น้ําหนักคะแนน 70% 
 

2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 120 คะแนน (คา่น้ําหนักคะแนนร้อยละ 30) 

มาตรฐาน  ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร ตัวบ่งชีท้ี ่1   การบริหารองค์กร 10  

ตัวบ่งชีท้ี ่3   ระบบบริหารความเสี่ยง 5 

ด้านอาจารย ์ ตัวบ่งชีท้ี ่5   คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา 10 

 ตัวบ่งชี้ที ่ 6    คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจํา 10 

 ตัวบ่งชีท้ี ่8   ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจํา 5 

 ตัวบ่งชีท้ี ่9   การพัฒนาอาจารย์  5 

 ตัวบ่งชีท้ี ่10   การประเมินผลการสอนของอาจารย ์ 5 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ด้านหลักสูตร และการจัดการเรยีน
การสอน และผลการเรียนรูข้อง
นักศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี ่12  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ตอ่คุณภาพหลักสูตร 

5 

ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพฒันา ตัวบ่งชีท้ี ่14  การพัฒนานักศึกษา 5 

ตัวบ่งชีท้ี ่15  ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศึกษา 5 

ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล   ตัวบ่งชีท้ี ่16  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  5 

ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี ่19  ผลการประเมินการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน 6   
                 ด้านของบณัฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

5 

ตัวบ่งชีท้ี ่20  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 5 

ด้านการวิจัยและการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมและการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี ่24  การบรกิารวิชาการ 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่25  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือภมูิ
ปัญญาไทย 

5 

ด้านการจัดหาบคุลากรและการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี ่26  บุคลากรสายสนับสนุน 5 

ตัวบ่งชีท้ี ่27  การจัดการทรัพยากรการศึกษา 5 

ตัวบ่งชีท้ี ่28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 10 

ตัวบ่งชีท้ี่ 29  หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น 10 

รวม 120  

น้ําหนักคะแนน 30% 

 
คะแนนรวมของการประเมิน        =      คะแนนจากเกณฑ์สําคัญ + คะแนนจากเกณฑ์ทั่วไป  

 
ระยะเวลาการรบัรองสถาบันฯขึ้นกับคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทัง้ 2 ประเภท โดยสถาบันฯจะได้รับการรับรองเมื่อได้คะแนน
รวมตัง้แต่ร้อยละ 51 ขึ้นไป ระยะเวลาการรับรองตัง้แต่ 1-5 ป ีดังแสดงในตาราง 
 

คะแนนรวม ระยะเวลาการรบัรอง 

91% – 100% 
81% –  90% 
71% –  80% 
61% –  70% 
51% –  60% 
น้อยกว่า 51% 

5 ปีการศึกษา 
4 ปีการศึกษา 
3 ปีการศึกษา 
2 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 

ไม่รับรอง 
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รายละเอยีดตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1  การบริหารองค์กร 
คําอธิบาย 

การบริหารองค์กร หมายถึง ระบบการบริหารงานในองค์กรที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาระยะยาว มี
ระบบบริหารงาน มีแผนปฏิบัติงานประจําปี มีแผนงบประมาณ  

ระบบการบริหารงาน หมายถึง การบริหารจัดการของสถาบันที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร ผู้บริหารและ
ขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ/สถาบันระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ  ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกล
ยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ ์

แผนปฏิบัติงานประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาดําเนินการภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินการ 

ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจําที่ดํารงตําแหน่ง รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา หรือรองผู้อํานวยการ ของสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าที่  ทํา
หน้าที่ช่วยบริหารสถาบันการศึกษา 

แผนการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง แผนการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทเป็นรายปี   
เกณฑ์มาตรฐาน  

1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา 
2) มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําปี  
3) ผู้บริหารระดับรอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และข้อ 21 และมีภาระงานสอนไม่เกิน  8 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 

4) มีแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ  
5) มีการวิเคราะห์ ประเมินการใช้งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจและนําผลการประเมินไปใช้วางแผน

งบประมาณในปีต่อไป  
หลักฐานอ้างองิ  

1) เอกสารระบุโครงสร้างการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ 

2) แผนกลยุทธ์ (3 ปีขึ้นไป) แผนปฏิบัติงานประจําปีที่มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันการศึกษาโดยเป็น
แผนล่วงหน้า 1 ปีนับจากปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง  

3) หลักฐานที่แสดงว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน 
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4) แผนงบประมาณประจําปีที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน 
5) หลักฐานแสดงคุณสมบัติและภาระงานสอนของผู้บริหารระดับรองในปีการศึกษาที่ครบวาระการรับรอง  
6) รายงานการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจในปีงบประมาณที่ส้ินสุดแล้วและนําผลการ

ประเมินไปวางแผนงบประมาณประจําปีถัดไป  
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

มีข้อ 1  
 

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

 
หมายเหตุ  สถาบันการศึกษาต้องมีผู้บรหิารการศึกษาระดับรอง เพือ่ปฏิบัติงานแทนเมื่อผู้บรหิารการศึกษาไม่อยู่ และเป็น
การเตรียมผู้บรหิารการศึกษาดว้ย ดังนั้นกรณีไม่มีผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรองถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2   คณุสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย 
           ผู้บริหารสถาบันการศกึษาพยาบาล หมายถึง คณบดี หรือผู้อํานวยการของสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ หรือตําแหนง่อืน่ที่เทยีบเท่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึง่ ทีไ่ม่หมดอายุ / ผู้ประกอบวิชาชพี
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไมห่มดอาย ุในกรณีที่สภาการพยาบาลเคยใหก้ารรับรองแล้ว 

2) วุฒิการศึกษาไมต่่ํากว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือมี
ตําแหน่งทางวชิาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

3) มีประสบการณด์้านการสอนในสถาบันการศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
4) ดํารงตําแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ป ี
5) มีภาระงานสอนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 

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 

หลักฐานอ้างองิ 
             หลักฐานแสดงคุณสมบัติ และภาระงานสอนของผู้บริหารสงูสุดในปกีารศึกษาที่ครบวาระการรับรอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระบบบริหารความเสี่ยง  
คําอธิบาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การบริหารที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กรและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสถาบัน 
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและมีการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร 
4) มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ

หรือคณะกรรมการที่เทียบเท่าเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5) มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เทียบเท่าไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐานการ
ดําเนินการ 

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

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะปฏิบัติงานรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง 
2) รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสถาบันหรือแผนการ

จัดการความเสี่ยง 
3) รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อนํามาจัดอันดับความเส่ียงที่เกิดขึ้น 
4) เอกสารแผนจัดการความเสี่ยง 
5) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและแสดงให้เห็นว่าได้มีการรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เทียบเท่าเพื่อพิจารณา 
6) เอกสารแสดงให้เห็นว่าได้นําผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการที่เทียบเท่ามาใช้ในการปรับปรุงแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (เกณฑ์สําคัญ)  
คําอธิบาย 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หมายถึง ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน ที่
ผู้บริหารนําไปใช้ในการบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่
ผู้บริหารสามารถนํามาพิจารณาในการตัดสินใจได้ เช่น 

1.1) ระบบสารสนเทศด้านการเงินการงบประมาณที่แสดงถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 
เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของเงินงบประมาณที่ได้รับและรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณแต่ละไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหาร
จัดการให้ทันเวลา การเสนอรายงานสารสนเทศอาจเป็นการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ แผนภาพที่ส่ือต่อความเข้าใจได้ง่าย 

1.2) ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลที่แสดงถึงจํานวนร้อยละของบุคลากรที่หน่วยงานมีอยู่  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา อายุ เพศ ระดับตําแหน่ง ตําแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ การลาฝึกอบรม ภาระงานของอาจารย์และ
บุคลากร และประวัติของบุคลากรที่จําเป็นต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น 

1.3) ระบบสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ที่แสดงถึงจํานวนครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่หน่วยงาน 
มีอยู่ เช่น การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น ลดลงในแต่ละปี รายละเอียดที่สามารถทราบถึงวันเวลาการซื้อ การซ่อมและ          
การจําหน่าย การยืม การคืน เพื่อการตัดสินใจในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็น เป็นต้น   

2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็น
สารสนเทศในการตัดสินใจด้านการเรียนการสอนของหน่วยงาน เช่น การแสดงตารางสอนในแต่ละชั้นปี การเปรียบเทียบ
จํานวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปี การสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวนรายวิชาที่สอนในแต่ละปี
การศึกษา ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นต้น 

3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่
ผู้บริหารสามารถนํามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการวิจัยของหน่วยงาน เช่น จํานวน/ร้อยละของงานวิจัย เปรียบเทียบ
จํานวนงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปี  จํานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน เรื่องที่ทําการวิจัย
ในแต่ละสาขาวิชา จํานวน/ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี  บทคัดย่อที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 

4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการ หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็น
สารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนํามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการของหน่วยงาน เช่น จํานวน/ร้อยละ  
การเปรียบเทียบงานบริการด้านวิชาการของอาจารย์ในแต่ละปี  จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน  งาน/โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย จํานวนอาจารย์ที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการในแต่ละปี เป็นต้น 

5) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็น
สารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนํามาพิจารณาในการตัดสินใจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน เช่น 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์  นักศึกษาในแต่ละปี  จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน  โครงการที่จัดทําและการบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมใน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 

มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 
ด้านการ
บริหาร 

 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านการ

บริหาร และ
ด้านการเรียน

การสอน 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ด้านการบริหาร  
ด้านการเรียนการสอน 

และด้านการวิจยั 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการบริหาร  

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย  

และด้านการบรกิาร
วิชาการ 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
ครบทุกด้าน 

 

หลักฐานอ้างองิ 
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที ่5  คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา 
คําอธิบาย   
  อาจารย์พยาบาลประจํา หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษาคิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ 

2) สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์  

3) มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
4) มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณทีี่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบัน การศึกษา ตอ้งผ่านการอบรม
หลักสูตรศาสตรแ์ละศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจดัการเรยีนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเหน็ชอบ 
หมายเหต ุ 
  อาจารยพ์ยาบาลประจําที่สําเรจ็การศึกษาไม่ต่าํกว่าระดับปรญิญาโทสาขาอืน่ และสภาการพยาบาลเคยใหก้าร
รับรองว่าเป็นอาจารย์พยาบาลประจําของสถาบันใด และสถาบันนั้นยังเปิดดําเนินการต่อเนื่องจนถงึวันที่ข้อบงัคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้  ให้ถือ
ว่าอาจารย์ผู้นั้นเป็นอาจารย์พยาบาลประจําสถาบันการศึกษานั้น ตามข้อบงัคับฯ 
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วิธีการคํานวณ 
 
ร้อยละของจํานวนอาจารย์     
พยาบาลประจําที่ได้ตามเกณฑ ์

 
= 

         จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่ม ี
คุณสมบัติตามเกณฑ ์

 
 
X  100 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด 

ของสถาบันรวมทุกระดับคุณวฒุิการศึกษา 
 กรณีที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการตามที่กําหนด ต้องมี
จํานวนรวมไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
       ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบโดยกําหนดใหอ้าจารย์พยาบาลประจําที่ไดต้ามเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไปได้คะแนน เท่ากับ 
10 คะแนน 
หลักฐานอ้างองิ 

1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง ระบุวุฒิ
การศึกษา ปีที่สําเร็จการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในสถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง รวมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และเลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล 

2) หลักฐาน/เอกสารคําส่ังแต่งตั้งตําแหนง่ทางวิชาการหรือเอกสารการรับรองตําแหน่งทางวิชาการ 
3) หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลแสดงจํานวนปีของการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลหลัง

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก 
4) หลักฐาน/เอกสารแสดงว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตร

ด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6  คุณวุฒิอาจารยพ์ยาบาลประจาํ 
คําอธิบาย   
 อาจารย์พยาบาลประจํา หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษา คิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
            ร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และปริญญาโทไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
วิธีการคํานวณ 

 
ร้อยละของจํานวนอาจารย ์
พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอก                                     

 
= 

จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอก 

X  100 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด 
ของสถาบันรวมทุกระดับคุณวฒุิการศึกษา 
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ร้อยละของจํานวนอาจารย ์
พยาบาลประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาโท       

 
= 

จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาโท 

X  100 
จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด 

ของสถาบันรวมทุกระดับคุณวฒุิการศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับคะแนน 5 และ 

2) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยร้อยละ ของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับคะแนน 5 
          ในกรณีที่จํานวนอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 35 ขึ้นไป ข้อนี้ได้คะแนนเต็มทั้งปริญญา
เอกและโท 
คะแนนที่ได้ 
         ตัวอย่างการคิดคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

       
1) 

 
คะแนนที่ได้ 
ตามเกณฑข์้อ 1    

 
= 

ร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  X  5 

                     35 

 
2) 

 
คะแนนที่ได้ 
ตามเกณฑข์้อ 2    

 
 
= 

ร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาโท 

 
X  5 

65 

 คะแนนที่ได้   =   1 + 2 
หลักฐานอ้างองิ 
 หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์พยาบาลประจําพร้อมทั้งวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาลประจําทุกคน 
หมายเหต ุ
  คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที ่7 อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  - สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
  (18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา) 
 -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  
  ลงทะเบียน 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
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ระบบไตรภาค  -  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา     
    (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
  -   สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  
   ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 : 6 
วิธีการคํานวณ  ขั้นตอนการคาํนวณ FTES มีดังนี ้

1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

  SCH = ∑nici 
   เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
    ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้ 
        FTES     =                     SCH 

จํานวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         การลงทะเบยีนในระดับปรญิญานั้นๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน  7 คะแนน  10 

≥1: 9 1: 8 1:7 1:6 

หลักฐานอ้างองิ 
1) หลักฐาน/เอกสารจํานวนรายชือ่อาจารย์พยาบาลประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปกีารศึกษานั้น 
2) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เหน็ว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทัง้ปีการศึกษาหรอืมี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่นอ้ยกว่า 6  เดือนต่อปีการศึกษา  
3) จํานวนนักศึกษาที่เรยีนเต็มเวลาทุกหลกัสูตรในปีการศึกษานั้น 
4) จํานวนรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตของรายวชิาที่สอนโดยอาจารย์พยาบาลประจําสถาบันและจํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา 
หมายเหต ุ   

1) การคํานวณ FTES คํานวณรวมรายวิชา/หน่วยกิตที่สอนให้คณะอื่นๆโดยให้คํานวณตามจํานวนชั่วโมงที่อาจารย์
พยาบาลสอนจริง 

2) หมวดวิชาชีพใหคํ้านวณ FTES ทั้งวิชาตามจํานวนหน่วยกิต 
3) คะแนน FTES ไม่นับจุดทศนิยม 
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ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของอาจารยพ์ยาบาลประจํา 
คําอธิบาย 

ภาระงานสอน หมายถงึ ภาระงานที่อาจารยพ์ยาบาลประจําทีม่ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไดร้ับมอบหมายให้ทาํ
การสอนทั้งหมดภายในมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัการศึกษา โดยรวมภาระงานสอนตลอดปีการศึกษาของทกุรายวิชาทัง้
ภาคทฤษฎี ภาคทดลองและภาคปฏิบัติของทกุหลักสูตรที่เปดิสอนในมหาวทิยาลัยและสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ
ผดุงครรภท์ี่ขอรบัรองที่มีระยะเวลาการศึกษาตัง้แต่ 2 ปขีึ้นไปโดยเฉลี่ยเป็นหนว่ยชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีภาระงานสอนภายในมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 หน่วย
ชั่วโมง/ สัปดาห/์ปีการศึกษา 

2) ในกรณีที่ไม่สามารถคํานวณภาระงานสอนจรงิของอาจารย์พยาบาลประจําได้ หรือมอบหมายงานสอนให้ผู้ทีม่ี
คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาโท คะแนนข้อนี้จะเท่ากบั 0 
วิธีการคํานวณ 

ภาระงานสอนตลอดปี
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห ์ = 

จํานวนรวมของหน่วยชั่วโมงการสอนทัง้ภาคทฤษฎ ีทดลองและภาคปฏิบัติ 

40 สัปดาห ์

  
 จํานวนชั่วโมงการสอนภาคทฤษฏี 1 ชั่วโมง  = 1.0  หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
                                                         = 1.5  หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
                                                            = 1.5  หน่วยชั่วโมง (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
          จํานวนชั่วโมงการสอนภาคทดลอง 1 ชั่วโมง = 0.5  หน่วยชั่วโมง  
          จํานวนชั่วโมงการสอนภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง  = 0.5  หน่วยชั่วโมง 

ร้อยละของจํานวนอาจารย์พยาบาล 
 ประจําที่มีภาระงานสอนตามเกณฑ์ 

= 

        จํานวนอาจารย์พยาบาลประจํา 
ที่มีคุณสมบัติและมีภาระงานสอนตามเกณฑ์ 

X  100 
จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด 

ที่ปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาํหนดใหอ้าจารย์พยาบาลประจาํที่มีภาระงานสอนตามเกณฑ์รอ้ยละ 100 ได้คะแนน 
เท่ากับ 5 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําที่มภีาระงานสอนตามเกณฑ ์

X  5 
100 

หลักฐานอ้างองิ 
1) หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลที่แสดงจํานวนชั่วโมงสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลตลอดปี 

การศึกษาสุดท้ายที่เสร็จส้ินแล้ว 
2) หลักฐานแสดงจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่9 การพัฒนาอาจารย ์
คําอธิบาย    

การพัฒนาอาจารย์ หมายถึง การพัฒนาอาจารย์พยาบาลในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) อาจารย์พยาบาลใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

2) อาจารย์พยาบาลประจําที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกสถาบัน 
การศึกษาของตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐานการดําเนินการ ดําเนินการ 1 ขอ้ ดําเนินการ 2 ขอ้ หรือ 
ดําเนินการข้อ 2 ในกรณีไม่มอีาจารยใ์หม ่

หลักฐานอ้างองิ 
1) คู่มือการเตรียมความพร้อมอาจารย์พยาบาลใหม่ตามระบบที่กําหนด 
2) หลักฐาน/เอกสารอาจารย์ใหม่แต่ละบุคคลที่ได้รับการเตรียมความพร้อมตามระบบที่กําหนดย้อนหลัง   3 ปี 
3) หลักฐานการอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์แต่ละบุคคล

ย้อนหลัง 3 ปี 
 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การประเมินผลการสอนของอาจารย ์
คําอธิบาย 
  การประเมินผลการสอนของอาจารย์  หมายถึง การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาลโดยนักศึกษา 
และผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบญัชา/เพือ่นอาจารย ์
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกคนโดยนักศึกษา และผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนอาจารย์ 
2) อาจารย์จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนอาจารย์พยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมินโดยนักศึกษาอยู่ใน

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
3) อาจารย์จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนอาจารย์พยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมินโดยผู้รับผิดชอบ

วิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนอาจารย์อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
4) ใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 กับอกี 1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 กับอกี 2 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) หลักฐาน/เอกสารผลการประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคลทุกรายวิชาในหลักสูตรระดับพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 
2) หลักฐาน/เอกสารผลการประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคล โดยผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน

อาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
3) หลักฐานแสดงการนําผลการประเมินการสอนของอาจารย์ไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่11  การบริหารหลกัสูตร (เกณฑ์สาํคัญ) 
คําอธิบาย 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับปริญญาตรี 
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําผล

การประเมินหลักสูตรเดิมมาใช้ปรับปรุง/พัฒนา 
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร หมายถึง มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตร มีขอบเขตหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอน หมายถึง อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพรายวิชาใด ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชานั้นๆ 

แผนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตรและมีการดําเนินการตามแผน 
หมายถึง มีแผนแสดงการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา แต่ละภาคการศึกษา ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร ทุกหลักสูตร      
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Block rotation)  

การเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทราบล่วงหน้า หมายถึง              
มีการเผยแพร่หลักสูตรในการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและเผยแพร่รายละเอียดรายวิชาทุกวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาทุกคนก่อนการสอน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานใน มคอ.2 อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องทุกปี หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่1-10  
ที่มีผลการดําเนินงานแต่ละปี บรรลุตามเป้าหมาย และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแต่ละปีที่มี    
ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) ใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี 
2) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
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3) มีแผนการจัดการศึกษาและแผนการฝึกภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร และมีการดําเนินการตามแผน 
4) มีการเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้แก่อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและ

นักศึกษาล่วงหน้าทุกรายวิชา 
5) มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามที่กําหนดใน มคอ.2 อยู่ในระดับดีทุกปี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 และ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1, 2 และ 3 

มีการดําเนินการข้อ 
1, 2, 3 และ 4 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารหลักสูตรที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ (มคอ.2) 
2) เอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร และแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน 
3) หลักฐาน/เอกสารแสดงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในการบริหารหลักสูตรและ   

การเรียนการสอน 
4) เอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่แสดงถึงการวางแผนการบริหารหลักสูตร   
6) หลักฐาน/เอกสารแผนการจัดการศึกษาทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 
7) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงการเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 
8) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
9) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม และหลักสูตร (มคอ.5,6 และ7)  

 
ตัวบ่งชี้ที ่12 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
คําอธิบาย  

คุณภาพหลักสูตร หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น  
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกําหนดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอ้างองิ 
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรในรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร    
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ตัวบ่งชี้ที ่13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย 

แผนการสอน หมายถึง เอกสารที่เป็นแผนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้หรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  หัวข้อที่จะสอนและสังเขปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ กิจกรรมการเรียนการสอน /กลยุทธ์การเรียน
การสอน /วิธีการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อตําราหรือเอกสารสําหรับ
นักศึกษาอ่านประกอบการเรียนเป็นอย่างน้อยทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของ
หมวดวิชาชีพที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในการสอนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ภาคปฏิบัติต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ทางคลินิก 
(Clinical Learning Experience) ที่กําหนดไว้ในผลการเรียนรู้รายวิชา 

สําหรับรูปแบบการจัดทําแผนการสอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน  
เกณฑ์มาตรฐาน   

มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่นําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา 
วิธีคํานวณ 

ร้อยละของแผนการสอน = 
จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอนที่สมบูรณ ์

X  100 จํานวนรายวิชาหมวดวิชาชีพทัง้หมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดให้แผนการสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน 
คะแนนที่ได้  =     จํานวนรอ้ยละแผนการสอนที่สมบูรณ ์  x  10 

                 100 
หลักฐานอ้างองิ 

1) มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 /ประมวลรายวิชาในปีการศึกษาสดุท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา 
2) แผนการสอนทกุหน่วยการเรียนในทกุรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพของปกีารศึกษา

สุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบนัการศึกษา 
หมายเหต ุ

1) การนับจํานวนแผนการสอน ให้นับเฉพาะแผนการสอนที่จัดทําอย่างสมบูรณ์ตามหลักการเขียนแผนการสอนครบ
ทุกหวัข้อการสอนและทักษะการเรยีนรูท้างคลินิกในแต่ละรายวิชา  

2) แผนการสอนภาคปฏิบัติต้องไม่ใช่แผนการนิเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที ่14  การพัฒนานักศกึษา 
คําอธิบาย 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในสถาบันการศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปี
การศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง  

การพัฒนานักศึกษา หมายถึง กระบวนการและหรือกิจกรรมของสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการของ 
นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีกิจกรรมที่พัฒนาให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

องค์กรนักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่มีคณะกรรมการและมีการดําเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆภายใต้
แผนงานพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม ภาวะผู้นําและการปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพจริงของสังคม 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ  หมายถึงนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น ความไม่เพียงพอของทรัพยากรการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น 

นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
หมายถึง นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาตามวงจร
คุณภาพ PDCA   
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรท์ุกด้านตามเกณฑ์ สกอ. และตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่
เพียงพอทกุด้าน 

2) มีการพัฒนานกัศึกษาตามแผนโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันา 
3) มีองค์กรนักศึกษาและมีสถานที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา 
4) นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมทีด่ําเนินการโดยนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

(PDCA)  
5) ผลความพึงพอใจต่อกจิกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาของนกัศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กิจกรรม/โครงการ อยูใ่นระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
6) มีการประเมินแผนงานพัฒนานกัศึกษาและนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ/

ดําเนินการ 
เพียง 1 ขอ้  

มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 4 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  
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หลักฐานอ้างองิ 
1) แผนงาน โครงการและงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
2) เอกสารแสดงรายชื่อผู้ดําเนินงานองค์กรนักศึกษาและแผนการดําเนินงาน 
3) สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4) เอกสารแสดงการนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา  
5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
6) รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษาและการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  

 
ตัวบ่งชี้ที ่15  ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศกึษา 
คําอธิบาย 

ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศึกษา หมายถึง ระบบการดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่
สถาบันการศึกษากําหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดําเนินชีวิต 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบการดูแลและให้คําปรึกษาที่นกัศึกษาสามารถขอคําปรกึษา/ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเรว็ 
2) มีหน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบชัดเจน  
3) มีแนวปฏิบัติการรกัษาความลับข้อมูลนักศึกษา  
4) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาตามประเด็น/ปัญหาความ

ต้องการของนกัศึกษา (ถ้านักศึกษามีปัญหา) ตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาทกุภาคการศึกษา 
5) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรยีนจากนกัศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบการดูแล การให้คําปรึกษาและวิธีการเข้าถึงของนักศึกษา 
2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผู้รับผิดชอบดูแลและให้คําปรึกษาพร้อมระบุหน้าที่รับผิดชอบ 
3) เอกสารแสดงการพัฒนานักศึกษาตามประเด็น/ปัญหา/ความต้องการของนักศึกษา 
4) เอกสารแสดงแนวปฏิบัติในการรักษาความลับนักศึกษา 
5) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการรายงานความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6) ระเบียบ ประกาศหรือเอกสารที่แสดงระบบการรบัเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา 
7) ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที ่16  แหลง่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
คําอธิบาย 

แหลง่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล  หมายถงึ  สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชนตามหลักสูตร
ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษาในแตล่ะรายวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักที่ให้บริการพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาและได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ระดับชาติ  

2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิและมีการจัดการการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับแหล่งฝึก  

3) แหล่งฝึกมีจํานวนผู้ใช้บริการเพียงพอสําหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีแผนการจัดการสําหรับแหล่งฝึกที่ใช้
ร่วมกันหลายสถาบัน  

4) แหล่งฝึกและสถาบันการศึกษา มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 
5) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึก

ทุกรายวิชาภาคปฏิบัติและนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 0 คะแนน 5 

มีไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารแสดงการได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติของแหล่งฝึกปฏิบัติหลัก 
2) เอกสารแสดงสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนจําแนกตามสาขา

การพยาบาล   
3) หลักฐานการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา

และแหล่งฝึกปฏิบัต ิ
4) มาตรการ/แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการศึกษา 
5) แผนบริหารจัดการของแหล่งฝึกในกรณีที่มีนักศึกษาร่วมฝึกปฏิบัติหลายสถาบัน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
    (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย 

อัตราส่วนจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หมายถึง 
อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจํา/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 8 ในแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบัติใน
ทกุรายวิชาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  
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อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติไม่มากกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําในแต่ละรายวิชา 
หมายถึง อัตราส่วนจํานวนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําไม่มากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนอาจารย์พยาบาลประจําของแต่ละรายวิชา 

อาจารย์พยาบาลประจํา หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษาคิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 
เดือน คิดเป็น 0.5 คน  

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนภาคปฏิบัติที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
2) มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ดังนี้ 

2.1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
พยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.2) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.3) ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 

3 ปี 
3) เป็นพยาบาลประจําการหรือพยาบาลที่ไม่ประจําการในหอผู้ป่วยและไม่ปฏิบัติงานประจําในขณะสอน

ภาคปฏิบัติและมีประสบการณ์ตรงในสาขาที่สอน  
 ในการฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนอาจารย์พิเศษที่สอนภาคปฏิบัติอาจปฏิบัติงานประจําในขณะสอนภาคปฏิบัติได้  
4) ผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการ

สอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําหรืออาจารย์พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการสอน
แต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 8 ในทุกรายวิชา 

2) อาจารยพ์ิเศษสอนภาคปฏิบัติ ( ถ้ามี) ไม่มากกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําในแต่ละ
รายวิชา 
วิธีการคํานวณ 

 
ร้อยละของรายวิชาที่มีอาจารย์
พยาบาลประจําต่อนักศึกษา 

ไม่เกิน 1 : 8 

 
= 

จํานวนรายวิชาที่มีอาจารย์พยาบาลประจํา/ 
และอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (ถ้าม)ี ไม่เกนิ 1:8  X  100 

 จํานวนรายวิชาภาคปฏิบัติที่เปิดสอนใน 
ปีการศึกษาที่ครบวาระการรับรองสถาบัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ร้อยละของรายวิชาที่มีอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษา 1: 8 
 

คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 15 

< 70.00% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

70.00-84.99% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

85-99.99 % 
   ของรายวิชาทั้งหมด 

100 % 
ของรายวิชาทั้งหมด 

หลักฐานอ้างองิ 

1) รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลของทุกรายวิชา
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่ระบุชื่ออาจารย์พยาบาลประจํา อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษาในแต่ละแหล่ง
ฝึก ตารางการจัดการเรียนการสอน/block rotation 

2) หากมีอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติให้แสดงคําส่ังแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาและเอกสารแสดงคุณสมบัติ
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
หมายเหต ุ

1) กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ จะพิจารณาจํานวนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติก่อน โดยต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ในทุกรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ แล้วจึงพิจารณาอัตราส่วนจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําต่อ
นักศึกษา 

2) วิชาที่ไม่ต้องนํามาคํานวณ ได้แก่ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวบยอด วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร 

3) การนับจํานวนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติบนคลินิก อาจนับจํานวนอาจารย์หลายคนให้เป็น 1 คนได้
โดยรวมชั่วโมงที่อาจารย์พิเศษสอนตามหน่วยกิตของรายวิชา เช่น การสอนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตกําหนดให้ เท่ากับ 60 
ชั่วโมง มีอาจารย์สอน 3 คนๆละ 20 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 คน เป็นต้น 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ผ่านครั้งแรก (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย   

ผู้สอบผ่านในครั้งแรก หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ครั้งแรกแต่ละปี โดยรวมการสอบครั้งแรกของผู้ขอสอบทั้งหมดตลอดปี  
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้ง
แรก ของผู้สําเรจ็การศึกษาแต่ละปี นับจากปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี รอ้ยละ 100   
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วิธีการคํานวณ              

ร้อยละของผู้สอบผ่านครั้งแรก = 
จํานวนผู้สอบผ่านครั้งแรก (ป ี1 + ป ี2 + ป ี3)    

X  100 จํานวนผู้เข้าสอบครั้งแรก (ป ี1 + ปี 2 + ปี 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดผู้สอบผ่านครั้งแรก ร้อยละ 100 เท่ากับ 15 คะแนน 

 คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของผู้สอบผ่านครั้งแรก  

X  15 100 

หลักฐานอ้างองิ 
 จํานวนผู้เข้าสอบและจํานวนผู้สอบผ่านครั้งแรกในแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง) (ข้อมูลจากสภาการพยาบาล) 
หมายเหต ุ คะแนนที่คํานวณได้ ไม่มีการปดัทศนิยม 
 
ตัวบ่งชี้ที ่19   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
คําอธิบาย    
  ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใชบ้ัณฑิต หมายถงึ ผลการประเมนิการเรียนรู้ของบัณฑิตรุ่นสุดทา้ยที่
ปฏิบัติงานครบ 1 ปี จากผู้ใช้บณัฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของจํานวนบณัฑิตที่สําเรจ็การศึกษา โดย ประเมินภายหลัง
สําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ป ี 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลการประเมินผลการเรยีนรูข้องบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตครบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรยีนรู้   
หลักฐานอ้างองิ 
  รายงานการประเมินผลการเรยีนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 6 ด้านของสถาบันที่แสดงค่าเฉลี่ย
แต่ละด้านและค่าเฉลี่ยในภาพรวมทีด่ําเนินการตามหลักการศกึษา/วิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่20  ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษา  
คําอธิบาย 

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบันการศึกษาให้สําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือถอน
รายวิชาตามระเบียบของสถาบันการศึกษาฯ ของรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 
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วิธีการคํานวณ           
 

    ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

= จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    
 X  100 

 
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนปีที่ 1  

ของรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาํหนด ผู้สําเร็จการศึกษารอ้ยละ 95 ได้เท่ากับ 5 คะแนน  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 

 X  5  95 

หลักฐานอ้างองิ 
1) ชื่อ – สกุลและรหัสประจําตวันกัศึกษา 3 ปีล่าสุดที่สําเร็จการศึกษา 
2) ชื่อ – สกุลและรหัสประจําตวันกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปทีี่ 1 ของรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
3) เอกสารสรุปร้อยละของผู้สําเรจ็การศึกษา เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด 

หมายเหต ุคะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที ่21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศกึษา (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย  

การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาตามมาตรฐาน
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี คะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  

2) มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันอย่างชดัเจน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1) ข้อ 1) และ ข้อ 2) คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน 
2) การให้คะแนนในข้อ 1 ให้ตามคะแนนประเมินคุณภาพภายในที่ได้จริง ถ้าคะแนนประเมินคุณภาพภายในได้

น้อยกว่า 3.51 ได้ 0 คะแนน 
3) การให้คะแนนในข้อ 2 ต้องมกีารพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันฯตามผลการประเมินคุณภาพ

ภายในทกุประเด็นอย่างชดัเจน ในกรณีทีย่ังไมส่ามารถพัฒนา/ปรับปรุงได้ ตอ้งมีแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
สามารถปฏิบัติได้  
หลักฐานอ้างองิ 

1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาล่าสุดโดยกรรมการประเมินฯ ตามเกณฑ์ สกอ. 

2) แผนพัฒนา/ปรบัปรุง ตามผลการประเมินที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน 
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ตัวบ่งชี้ที ่22  ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย  

ผลงานวิจัย หมายถึง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ
โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่หรือ
วารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI CINAHLหรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ  
ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อ    
ที่เผยแพร่ 

อาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมดของสถาบันการศึกษาไม่นับรวม       
ผู้ลาศึกษาต่อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  กําหนดระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ  

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings)  

0.50 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)  

0.75 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

วิธีการคํานวณ 

ร้อยละของผลงานวิจัย = 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร่(ปี1+ปี 2+ปี3) 

X 100 
    จํานวนอาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด(ป ี1 + ปี 2 + ปี 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ร้อยละ 20 เท่ากับ 15 คะแนน  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลงานวิจัย 

 X  15 20 

หลักฐานอ้างองิ 
1) วารสาร/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตพีิมพ์งานวิจัย ตามคําจํากัดความของ สมศ. 
2) รายชื่ออาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมดย้อนหลงั 3 ป ี

หมายเหต ุ
1) คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเตม็  15  คะแนน 
2) ให้นับผลงานวิจัยเพือ่รับปรญิญาของนักศึกษาที่อาจารย์มีชือ่เป็นหัวหน้านกัวิจัยหรือนกัวจิัยร่วมในฐานะ

อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธข์องนักศึกษาและได้รับการตีพิมพ์ 
3) อาจขอดูหลกัฐานงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ในกรณทีี่มีขอ้สงสยั เช่น ความซ้ําซ้อนของผลงาน เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที ่23  ผลงานวชิาการ (เกณฑ์สําคัญ) 
คําอธิบาย  

ผลงานวิชาการ  หมายถึง บทความวิชาการ  ตํารา หรือ หนังสือที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการ
รับรองคุณภาพแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สถาบันแต่งตั้ง 

บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่สะท้อนมุมมองของแนวคิด
เชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทําเป็นบทความพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยอยู่ในฐาน TCI  ISI CINAHL หรือ Scopus หรือบทความวิชาการ
สําหรับการศึกษาด้วยตนเองของสมาชิกสภาการพยาบาลเพื่อสะสมหน่วยคะแนนที่ผลิตหรือรับรองโดยศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล  

ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้
เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดย          
ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้จะต้องเป็น
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่เสริมสร้างปัญญาความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาการพยาบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 จํานวนผลงานวชิาการในลักษณะตํารา หนงัสือ หรือบทความทางวิชาการ อยา่งน้อยร้อยละ 10 ของจํานวน
อาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี ยอ้นหลัง 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือบทความวิชาการสําหรับการศึกษาด้วย
ตนเองของสภาการพยาบาล 

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตําราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษากําหนด 

1.00 ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแลว้ หรือตําราหรอืหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือตําราหรือหนงัสือต่างประเทศระดับนานาชาติ  

วิธีการคํานวณ 

ร้อยละของผลงานวิชาการ = 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการ (ป ี1+ ปี 2 +ป ี3) 

X  100 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด (ป ี1+ ปี 2 +ปี 3) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเฉลี่ย 3 ปี รอ้ยละ 

10 เท่ากับ 10 คะแนน 
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คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลงานวิชาการ 

 X  10 10 

หลักฐานอ้างองิ 
1) หนังสือ ตํารา หรือ บทความทางวิชาการที่ผลิตโดยอาจารย์พยาบาลประจําทัง้หมดยอ้นหลัง 3 ป ี
2) หลักฐานการกลัน่กรองและรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 

หมายเหต ุ
1) บทความวิชาการนับเป็นจํานวนเรื่อง ตํารา/หนงัสือนับเป็นจํานวนเล่ม โดยอาจารย์ไม่จําเป็นตอ้งเขียนทัง้เล่ม  
2) คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่24 การบรกิารวิชาการ  
คําอธิบาย 

การบริการวิชาการ  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการทางการพยาบาลหรือที่เกี่ยวข้องของ
สถาบันการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนบริการวิชาการที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชพีหรอืที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษา และมีงบประมาณที่สนับสนุน
อย่างเพียงพอ 

2) มีการบรูณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ (โครงการของสถาบนัที่ปรากฏในแผน)  
3) มีการบรูณาการงานบรกิารวิชาการกับงานวจิัยอย่างเป็นระบบ 
4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปปรบัปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ 
5) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารที่แสดงแผนบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่สังคม โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือ

ภายนอกที่ได้รับของแต่ละแผน 
2) รายชื่ออาจารย์และกิจกรรมที่อาจารย์ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่สังคม 
3) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนําการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
4) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนําการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการวิจัย 
5) เอกสารที่แสดงการประเมินผลการดําเนินงานแผนบริการวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ

วิชาการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่25  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 
คําอธิบาย 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยของสถาบันการศึกษาที่จัดดําเนินการโดยบุคลากรและหรือ
นิสิต/นักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยอ้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมี
สุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและหรือภูมิปัญญาไทย  สามารถนําไปใช้จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต 
ประกอบวิชาชีพ และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนและโครงการการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 
2) มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบ 
3) มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/ โครงการ 
5) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารที่แสดงแผนและ กิจกรรม/โครงการและการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/

หรือภูมิปัญญาไทยอย่างชัดเจน 
2) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
3) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้

ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
4) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้

ในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
5) เอกสารที่แสดงการประเมินผลการดําเนินงานแผนและกิจกรรม/โครงการการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่26  บุคลากรสายสนับสนุน 
คําอธิบาย 

บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  เจ้าหน้าทีท่ีม่ีวุฒิการศึกษาอื่นๆที่ช่วยเอื้ออาํนวยต่อการจดัการเรียนการสอน
และการบริหารงาน เช่น บรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการ
พยาบาล  เจ้าหน้าที่การเงิน  เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีการกําหนดลักษณะงาน /ขอบเขตงานทุกตําแหน่ง 
2) มีแผนอัตรากําลังและมีระบบสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
3) มีระบบการรักษาบุคลากรอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  

10 ชม./คน/ปี  
4) มีการประเมินบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
5) มีบุคลากรสนับสนุนอย่างน้อยในด้านโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

และเจ้าหน้าที่การเงินในจํานวนที่เหมาะสม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

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

หลักฐานอ้างองิ 
1) เอกสารระบุลักษณะงานและขอบเขตทุกตําแหน่งของบุคลากร 
2) เอกสารแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากร 
3) เอกสาร ระเบียบ ประกาศหรอืเอกสารแสดงระบบการประเมนิบุคลากรที่เปน็ธรรมและนําไปใช้จรงิ 
4) รายงานการดําเนินงานตามแผน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่27   การจัดการทรพัยากรการศกึษา 
คําอธิบาย 

ทรัพยากรการศึกษา หมายถึง  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สถานที่ทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์โสต ห้องสมุด ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีอาคารเรียน ห้องเรียนจํานวนเพียงพอเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของการสอนที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร 
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2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้ และเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกําหนด และมีผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

3) มีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลา 
4) ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร 
5) มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต(healthy workplace) ของนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากร  
6) นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนความต้องการและประเมินการใช้ทรัพยากรการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

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  

หลักฐานอ้างองิ 
1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) รายการจํานวนคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ 
3) รายการประเภทโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
4) เอกสารหรือคําส่ังแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 
5) เอกสารแสดงผลการสํารวจความต้องการและงบประมาณทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภท 
6) เอกสารประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาโดยอาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา 
7) เอกสารแสดงข้อมูลการสัมภาษณ์นิสิต/นักศึกษา/อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
คําอธิบาย 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล  หมายถึง สถานที่สําหรับนักศึกษาฝกึทดลองปฏิบัตกิารพยาบาลในสถานการณ์จําลอง 
ก่อนการฝึกปฏิบัติจรงิในสถานพยาบาล และในชุมชน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงทุก
สาขาในจํานวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 

2) มีตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ และคู่มือการใช้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
3) มีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัติการพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสม 
5) มีการนําผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์มาใช้ในการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

หลักฐานอ้างองิ 
1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาล  
2) ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละรายวิชา และกลุ่มนักศึกษา 
3) เอกสารหรือรายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษา 
4) เอกสารที่ระบุชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ 
5) เอกสารรายงานการนําผลการประเมินมาพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
6) ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ตรวจเยี่ยม 

 
ตัวบ่งชี้ที ่29  หนังสอื ตํารา วารสารวิชาชพี และระบบสืบค้น 
คําอธิบาย 

หนังสือ ตํารา หมายถึง หนังสือ ตําราที่มีองค์ความรู้/แนวคิดทางการพยาบาลเป็นหลักที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 
10 ปี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีหนังสือหรือตําราหลักทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องต่อสาขาวิชาใน 5 สาขาวิชาหลักที่ปรากฏใน 
มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

2) มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า 50 เล่มต่อนักศึกษา 1 คน ในกรณีที่มี
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้มีหนังสือไม่น้อยกว่า 30 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน 

3) มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนื่อง 
4) มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมอย่างน้อย 5 

สาขาหลักทางการพยาบาล (การพยาบาลชุมชน การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
และการพยาบาลมารดาทารก) และมีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก  ใน
กรณีไม่มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกต้องมีวารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลของต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหลักทางการพยาบาลเป็นอย่าง
น้อย 

5) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

หลักฐานอ้างองิ 
1) รายชื่อและจํานวนตําราหลกัทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุ์ขภาพที่ระบใุนมคอ. 3 และมคอ. 4  
2) รายชื่อวารสารทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ 
3) รายงานหรือเอกสารแสดงการมีระบบและเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในและภายนอกประเทศ 
4) เอกสารแสดงจาํนวนคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในห้องสมุดให้นกัศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต 
5) เอกสารแสดงขอ้มูลการสัมภาษณ์นักศึกษาและ/หรือบุคลากร 

 
แนวทางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 

เพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล  
สําหรับสถาบันที่มีผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว 

 
ตามข้อบงัคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. 2556 สถาบันการศึกษาจะต้องจัดทํารายงานเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เสนอต่อสภาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน ของปกีารศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง เพื่อสภาการพยาบาลจะได้
ดําเนินการรับรองสถาบันฯ ใหแ้ล้วเสร็จก่อนทีส่ถาบันฯ จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับรอง หรือก่อนสิ้นปีการศึกษา ซึง่สถาบัน
ฯ ต้องสง่รายงานการประเมินตนเองจํานวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 แผ่นต่อสภาการ
พยาบาล 

ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ          
การผดงุครรภ์ มีดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
ส่วนที่ 2 องค์กรและการบริหาร 

1. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
2. ระบุนโยบายและวัตถุประสงค ์ 
3. โครงสร้างการบริหารองค์กร  
4. การบริหารงานของสถาบันการศึกษา 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดงุครรภ์ของสภาการพยาบาล 
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1. กลุ่มตัวบ่งชีท้ี่เป็นเกณฑ์สําคัญ 120 คะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 70)  ดังนี ้

 มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 2  คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศกึษาพยาบาล 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ระบบสารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ 2   ด้านอาจารย ์

• ตัวบ่งชีท้ี่ 7  อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 มาตรฐานที่ 3  ด้านหลกัสูตร และการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรียนรูข้อง 
นักศึกษา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 11 การบริหารหลักสูตร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 13 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 5  ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 17 อตัราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ 

 มาตรฐานที่ 6  ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 18  ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภผ่์านครั้งแรก 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 21  การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศกึษา 

 มาตรฐานที่ 7  ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 22  ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์เผยแพรต่อ่อาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 23  ผลงานวิชาการ 
2. กลุ่มตัวบ่งชีท้ี่เป็นเกณฑ์ทั่วไป 120 คะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30) ดงันี ้

 มาตรฐานที่ 1  ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 1  การบริหารองคก์ร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 มาตรฐานที่ 2  ด้านอาจารย ์

• ตัวบ่งชีท้ี่ 5  คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา 

• ตัวบ่งชี้ที่  6  คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจํา 

• ตัวบ่งชีท้ี ่8  ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจํา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 9  การพัฒนาอาจารย ์

• ตัวบ่งชีท้ี่10  การประเมินผลการสอนของอาจารย ์
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 มาตรฐานที่ 3  ด้านหลักสูตร และการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรียนรูข้อง 
นักศึกษา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ตอ่คุณภาพ 
หลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 4  ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพฒันา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 14 การพัฒนานักศึกษา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานกัศึกษา 

 มาตรฐานที่ 5  ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล   

• ตัวบ่งชีท้ี่ 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

 มาตรฐานที่ 6  ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 19  ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้านของบณัฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 20  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 7  ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 24  การบริการวิชาการ 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 25  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และหรือภูมิปัญญาไทย 

 มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดหาบคุลากรและการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 26  บุคลากรสายสนับสนุน 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 27  การจดัการทรัพยากรการศกึษา 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 28  ห้องปฏิบัตกิารพยาบาล 

• ตัวบ่งชีท้ี่ 29  หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น 
ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของสภาการพยาบาล 
 
 

รายละเอยีดของการเขียน 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของสถาบันการศึกษา 

1. ชื่อสถาบันการศึกษาและองคก์รต้นสงักัด 

2. ที่ตั้ง : ระบุที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ เวบไซต์  

3. พื้นที่ : ระบุจํานวนพื้นที่ ที่ดิน (ตารางวา ไร่) พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)  

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ระบุเจ้าสังกัดระดับกรม กระทรวง มหาวิทยาลัย มูลนิธิ บริษทั ฯลฯ 

5. หัวหน้าองค์กร/อธิการบดี : ระบุชื่อ ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
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6. คณบดี/ผู้อํานวยการ/ตําแหนง่ที่เทยีบเท่า : ระบุชื่อ ตําแหน่งและวุฒิการศึกษา เลขทีใ่บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึง่ 

7. ประวัติความเปน็มา : ระบุปีการศึกษาที่เริ่มเปดิสอนของทกุหลักสูตร ระบุหลกัสูตรการศึกษาพยาบาลที่เปิด
สอนในปัจจุบันทุกหลกัสูตร 

8. หลักสูตรที่ต้องการเปดิใหม่ : ระบุหลักสูตรทีต่อ้งการเปิดใหมซ่ึ่งอยูใ่นแผนระยะเวลา 5 ป ี

9. จํานวนอาจารย ์: ระบุจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด จํานวนอาจารยท์ี่มีคุณสมบัตินับได้ในปกีารศึกษาทจีะ
ขอรับรอง 

10. จํานวนนักศึกษา : ระบุจํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรโดยจําแนกเป็นรายชั้นปีและรายหลักสูตร 
ส่วนที่ 2 องค์กรและการบริหาร 

 ระบุความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการศึกษาโดยสังเขป ประกอบด้วย 
1.  ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

1.1 ระบุปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า 
1.2 ระบุปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
1.3 ระบุการได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์และการรับรู้ของสมาชิกในองค์กร 

2.  นโยบายและวัตถุประสงค์  
    ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
3.  โครงสร้างการบริหารองค์กร  

 3.1 แสดงโครงสร้างการบริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กร 

 3.2 ระบุคณะกรรมการและอํานาจหน้าที่ 
4.  การบริหารงานของสถาบันการศึกษา 
    4.1 แผนงาน/แผนกลยุทธ์  

4.1.1 ระบุแผนงานระยะยาว/แผนกลยุทธ์ (3 ปีขึ้นไป) ที่สอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

4.1.2 ระบุการประเมินแผนงานและโครงการประจําปี ที่เป็นระบบ 
               4.2 การเงินและงบประมาณ  

4.2.1 แสดงงบประมาณ รับ-จ่าย รายปี จากทุกแหล่งทั้งงบประมาณโดยรวมและในแต่ละแผนงาน 
จําแนกตามภารกิจหลักและแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีงบประมาณ
ที่รายงาน) 

4.2.2 แสดงแผนงานและโครงการงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี จําแนกตามภารกิจหลักให้
ชัดเจน (ดูตัวอย่างตารางที่ 1 ของภาคผนวก) 

4.2.3 รายงานการวิเคราะห์และประเมินผล การใช้งบประมาณตามแผนงานและโครงการ (ของ
ปีงบประมาณสุดท้ายที่เสร็จส้ินแล้ว) 

4.2.4 ระบุระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
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   4.3 งานบุคคล  
4.3.1 ระบุจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท/หน่วยงาน รวมทั้งแสดงวุฒิการศึกษา หน้าที่หลัก

และขอบเขตงานของบุคลากรแต่ละคน (ดูตัวอย่างตารางที่ 2) 
4.3.2 ระบุวิธีการสรรหา/ได้มาซึ่งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
4.3.3 ระบุวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.3.4 ระบุแผนพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุนในปัจจุบันและแผนล่วงหน้า 1 ปี 

 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการ
พิจารณารับรองสถาบันการศกึษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล 
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที ่1  การบริหารองค์กร 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน 
การศึกษา 

  

  2) มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําป ี   

  3) ผู้บริหารระดับรอง มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศกึษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และข้อ 21 และมีภาระงานสอนไม่
เกิน 8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ตอ่ปีการศึกษา 

  

  4) มีแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ    

  5) มีการวเิคราะห์ ประเมินการใชง้บประมาณครอบคลุม
ทุกพันธกิจและนําผลการประเมินไปใช้วางแผน
งบประมาณในปีต่อไป  

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

มีข้อ 1  
 

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่2   คณุสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไมห่มดอายุ/ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ทีไ่ม่หมดอาย ุในกรณทีี่
สภาการพยาบาลเคยให้การรับรองแล้ว 

  

  2) วุฒิการศึกษาไมต่่ํากว่าปริญญาโททางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรอืมี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์สาขา
พยาบาลศาสตร ์

  

  3) มีประสบการณด์้านการสอนในสถาบันการศกึษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี

  

  4) ดํารงตําแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 
ปี 

  

  5) มีภาระงานสอนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปี
การศึกษา 

  

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 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
 
 
 
 
 



43 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระบบบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบการบริหารความ
เสี่ยง 

  

  2) มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเสี่ยงที่สําคัญขององคก์ร
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสถาบัน 

  

  3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและมี
การจดัทําแผนจดัการความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร 

  

  4) มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการที่เทยีบเท่าเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

  

  5) มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะหรอืคณะกรรมการที่
เทียบเท่าไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปถีัดไป 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐานการ
ดําเนินการ 

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

 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระบบสารสนเทศ (เกณฑ์สําคัญ)  
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  มีระบบสารสนเทศทุกด้าน ทัง้ด้านการบริหาร ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ดา้นการบริการวชิาการ และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีระบบ
สารสนเทศ 

มีระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 
ด้านการ
บริหาร 

 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ด้านการบริหาร 
และด้านการเรยีน

การสอน 
 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ด้านการบริหาร 
ด้านการเรียน 

การสอน 
และด้านการวิจยั 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการบริหาร  

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย  

และด้านการบรกิาร
วิชาการ 

มีระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 
ครบทุกด้าน 

 

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที ่5  คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการ
พยาบาล ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่
หมดอาย ุ

  

  2) สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตรห์รือสาขาอื่น โดยต้องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  ในกรณีที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขา
พยาบาลศาสตร ์ต้องมีตําแหนง่ทางวิชาการไมน่้อยกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์  
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  3) มีประสบการณก์ารปฏิบัตกิารพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ป ี   

  4) มีประสบการณก์ารสอนทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในสถาบันการศกึษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณทีี่ไม่มีประสบการณ์การ
สอนทางการพยาบาลในสถาบัน การศึกษา ต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรยีนการสอน
ทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
        ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาํหนดใหอ้าจารย์พยาบาลประจําที่ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึน้ไปได้คะแนน 
เท่ากับ 10 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6  คุณวุฒิอาจารยพ์ยาบาลประจาํ 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  ร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในทกุสาขาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35 และปริญญาโทไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 65 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยร้อยละของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดในเกณฑ์

มาตรฐานเท่ากับคะแนน 5 และ 
2) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยร้อยละ ของอาจารย์พยาบาลประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่กําหนดในเกณฑ์

มาตรฐานเท่ากับคะแนน 5 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 



46 

ตัวบ่งชี้ที ่7 อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาล ประจําต่อ นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 : 6 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน  7 คะแนน  10 

 ≥ 1: 9 1: 8 1: 7 1:6 

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของอาจารยพ์ยาบาลประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  มีภาระงานสอนภายในมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมง/ 
สัปดาห์/ปีการศึกษา 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาํหนดใหอ้าจารย์พยาบาลประจาํที่มีภาระงานสอนตามเกณฑ์รอ้ยละ 100 ได้คะแนน 
เท่ากับ 5 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่9 การพัฒนาอาจารย ์
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) อาจารยพ์ยาบาลใหม่ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศและ
คําแนะนําด้านการจดัการเรยีนการสอน  การวิจัย และ
การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

  

  2) อาจารยพ์ยาบาลประจําที่ปฏิบตัิงานไม่น้อยกวา่ 9 
เดือนทกุคนได้รบัการพัฒนาทั้งในและนอกสถาบัน 
การศึกษาของตนเองในด้านวิชาการและวิชาชพีไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐานการดําเนินการ ดําเนินการ 1 ขอ้ ดําเนินการ 2 ขอ้ หรือ 
ดําเนินการข้อ 2 ในกรณีไม่มอีาจารยใ์หม ่

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การประเมินผลการสอนของอาจารย ์
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยท์ุกคนโดย
นักศึกษา และผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
อาจารย ์

  

  2) อาจารยจ์ํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
อาจารยพ์ยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมินโดยนักศึกษา
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  3) อาจารยจ์ํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
อาจารยพ์ยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมินโดย
ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนอาจารย์อยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

  

  4) ใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 กับอกี 1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 กับอกี 2 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที ่11  การบริหารหลกัสูตร (เกณฑ์สาํคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) ใช้หลักสูตรที่ไดม้าตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างน้อยทกุ 
5 ป ี

  

  2) มีระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร   

  3) มีแผนการจัดการศึกษาและแผนการฝึกภาคปฏิบัติทุกชั้น
ปีตลอดหลักสูตรและมีการดําเนินการตามแผน 

  

  4) มีการเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาที่มีการ
ปรับปรงุอย่างตอ่เนื่อง ให้แกอ่าจารยท์ี่เกีย่วขอ้งและ
นักศึกษาล่วงหน้าทุกรายวิชา 

  

  5) มีผลการประเมนิตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามที่กําหนด
ใน มคอ. 2 อยู่ในระดับดีทกุป ี
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เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 และ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1, 2 และ 3 

มีการดําเนินการ   
ข้อ  1, 2, 3  

และ 4 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่12  ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลกัสตูร 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ ตอ่คุณภาพหลักสูตร 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกําหนดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  มีแผนการสอนที่สมบูรณท์ุกหน่วยการเรยีนทกุรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่นําไปใช้ในการ
จัดการเรยีนการสอนในปกีารศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการ
รับรองสถาบันการศึกษา 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดให้แผนการสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 10 คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
มาตรฐานที่ 4  ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที ่14  การพัฒนานักศกึษา 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรท์ุกด้านตามเกณฑ์ สกอ. และตาม      
อัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีงบประมาณสนับสนุน     
การพัฒนานกัศึกษาที่เพียงพอทุกด้าน 

  

  2) มีการพัฒนานกัศึกษาตามแผนโดยนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

  

  3) มีองค์กรนักศึกษาและมีสถานที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

  

  4) นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยนกัศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(PDCA)  

  

  5) ผลความพึงพอใจต่อกจิกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ของนกัศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กิจกรรม/โครงการ อยูใ่นระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

  

  6) มีการประเมินแผนงานพัฒนานกัศึกษาและนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรงุ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ/

ดําเนินการ 
เพียง 1 ขอ้  

มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 4 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  
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การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่15  ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีระบบการดูแลและให้คําปรึกษาที่นกัศึกษาสามารถขอ
คําปรึกษา/ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว 

  

  2) มีหน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบชัดเจน    

  3) มีแนวปฏิบัติการรกัษาความลับข้อมูลนักศึกษา    

  4) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการพัฒนานักศึกษาตามประเด็น/ปญัหาความ
ต้องการของนกัศึกษา (ถ้านักศึกษามีปัญหา) ตอ่
อาจารยท์ี่ปรกึษาทุกภาคการศึกษา 

  

  5) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรยีนจากนกัศึกษา   

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 5  ด้านแหลง่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที ่16  แหลง่ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

 1) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักที่ใหบ้ริการพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาและ
ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ  

  

 2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลมุทุกระดับ ทัง้ระดับปฐมภูมิ ทตุิยภูม ิ
และตติยภูมิและมีการจัดการการฝึกปฏิบัติรว่มกับแหล่งฝึก 

  

 3) แหล่งฝึกปฏิบัตมิีจํานวนผู้ใช้บรกิารเพียงพอสําหรับการเรียนรูข้อง
นักศึกษา และมแีผนการจัดการสําหรับแหล่งฝกึปฏิบัติทีใ่ช้ร่วมกัน
หลายสถาบัน  

  

 4) แหล่งฝึกปฏิบัตแิละสถาบันการศึกษา มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึ้นกับนกัศึกษาในการฝกึปฏิบัติงาน 

  

 5) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างสถาบันการศกึษาและแหล่งฝึกปฏิบัติทกุรายวิชา
ภาคปฏิบัติและนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 5 

มีไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17  อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
     (เกณฑส์ําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) อัตราส่วนจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําหรืออาจารย์
พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการสอน
แต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 8 ในทุก
รายวิชา 

  

  2) อาจารยพ์ิเศษสอนภาคปฏิบัติ ( ถ้ามี) ไม่มากกว่าร้อยละ 
25 ของจํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําในแต่ละรายวิชา 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ร้อยละของรายวิชาที่มีอาจารยพ์ยาบาลประจําต่อนักศึกษา 1: 8 

คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 15 

< 70.00% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

80.00-84.99% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

85.00-89.99% 
   ของรายวิชาทั้งหมด 

100.00% 
ของรายวิชาทั้งหมด 

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ            

การผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้ง
แรก ของผู้สําเรจ็การศึกษาแต่ละปี นับจากปีสุดท้ายที่ได้รับ
การรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100  

  

เกณฑ์การให้คะแนน   
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดผู้สอบผ่านครั้งแรก ร้อยละ 100 เท่ากับ 15 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 

ตัวบ่งชี้ที ่19   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  ผลการประเมินผลการเรยีนรูข้องบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตครบ
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 6 ด้าน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรยีนรู้   
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่20  ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษา  
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทยีบจากจํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือถอนรายวิชา
ตามระเบียบของสถาบันการศึกษา ของรุ่นที่สําเร็จการศึกษา
ร้อยละ 95 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาํหนด ผู้สําเร็จการศึกษารอ้ยละ 95 เท่ากับ 5 คะแนน  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศกึษา (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป    

  2) มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนิน 
งานของสถาบันอย่างชัดเจน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1) ข้อ 1) และ ข้อ 2) คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน 
2) การให้คะแนนในข้อ 1 ให้ตามคะแนนประเมินคุณภาพภายในที่ได้จริง ถ้าคะแนนประเมินคุณภาพภายในได้

น้อยกว่า 3.51 ได้ 0 คะแนน 
3) การให้คะแนนในข้อ 2 ต้องมกีารพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันฯตามผลการประเมินคุณภาพ

ภายในทกุประเด็นอย่างชดัเจน ในกรณีทีย่ังไมส่ามารถพัฒนา/ปรับปรุงได้ ตอ้งมีแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
สามารถปฏิบัติได้  
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สงัคมและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่22  ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  กําหนดระดับคุณภาพของงานวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร่โดย
อาจารยใ์นสถาบันนั้นๆ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ร้อยละ 20 เท่ากับ 15 คะแนน  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่23  ผลงานวชิาการ (เกณฑ์สําคัญ) 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  จํานวนผลงานวชิาการในลักษณะตํารา หนงัสือ หรือ
บทความทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจํานวน
อาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี ยอ้นหลัง 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาํหนดผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเฉลี่ย 3 ปี รอ้ยละ 

10 เท่ากับ 10 คะแนน 
การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่24 การบริการวิชาการ  
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีแผนบริการวิชาการที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชพีหรอืที่
เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษา และมีงบประมาณที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

  

  2) มีการบรูณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอน
อย่างเป็นระบบ (โครงการของสถาบันที่ปรากฏในแผน)  

  

  3) มีการบรูณาการงานบรกิารวิชาการกับงานวจิัยอย่างเป็น
ระบบ 

  

  4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรงุหรอืพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

  

  5) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปา้หมายตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่25  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีแผนและโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปัญญาไทย 

  

  2) มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 
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มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  3) มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 

  

  4) มีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/ โครงการ 

  

  5) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1  
และอีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 2 ข้อ  

มีข้อ 1  
และอีก 3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่26  บุคลากรสายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีการกําหนดลกัษณะงาน /ขอบเขตงานทกุตําแหน่ง   

  2) มีแผนอัตรากําลังและมีระบบสรรหาและปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่  

  

  3) มีระบบการรักษาบุคลากรอย่างชัดเจนและมีการพัฒนา
บุคลากรทกุคนอย่างตอ่เนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชม./คน/ปี  

  

  4) มีการประเมินบคุลากรอย่างเปน็ระบบ   

  5) มีบุคลากรสนับสนุนอย่างน้อยในด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ ห้องปฏิบัตกิารพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่การเงินในจํานวนที่เหมาะสม 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ 

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

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
ตัวบ่งชี้ที ่27   การจัดการทรพัยากรการศกึษา 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีอาคารเรยีน ห้องเรียนจํานวนเพียงพอเอือ้ตอ่การ
จัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของการสอน
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

  

  2) ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
อุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช ้และเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกําหนด และมีผู้รับผิดชอบ
อย่างตอ่เนื่อง 

  

  3) มีเครื่องโสตทัศนูปกรณเ์พียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้
ตลอดเวลา 

  

  4) ห้องปฏิบัตงิานเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ อาจารย์
และบุคลากร 

  

  5) มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (healthy workplace) ของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  

  

  6) นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนความ
ต้องการและประเมินการใช้ทรพัยากรการศึกษา 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

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  
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การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่28  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีห้องปฏิบัตกิารพยาบาลที่มอีปุกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลสอดคล้องกับการปฏบิัติในสถานการณ์จรงิทกุ
สาขาในจํานวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 

  

  2) มีตารางการใชห้้องปฏิบัตกิาร และคู่มือการใชท้ี่
เหมาะสมต่อการเรยีนรู ้

  

  3) มีระบบการบรหิารจัดการที่เอือ้ต่อการเรียนรูด้้วยตนเอง
ของนกัศึกษา 

  

  4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัตกิารพยาบาล
ในจํานวนที่เหมาะสม 

  

  5) มีการนําผลการประเมินการใชห้้องปฏิบัตกิารพยาบาล
ของนกัศึกษาและอาจารย์มาใช้ในการพัฒนา
ห้องปฏิบัตกิาร 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1  มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ  

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่29  หนังสอื ตํารา วารสารวิชาชพี และระบบสืบค้น 
ผลการดําเนินงาน 

มี 
ไม่
มี 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  1) มีหนังสือหรือตาํราหลักทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 
ชื่อเรื่องต่อสาขาวิชาใน 5 สาขาวิชาหลักที่ปรากฏใน 
มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 

  

  2) มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่
น้อยกว่า 50 เล่มต่อนักศึกษา 1 คน ในกรณทีีม่ี
ฐานข้อมูลหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์ที่เข้าถึงไดง้่าย ให้มี
หนังสือไม่น้อยกว่า 30 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน 

  

  3) มีวารสารวิชาชพีทางการพยาบาลในประเทศ ไม่น้อย
กว่า 10 ชื่อเรือ่งอย่างต่อเนือ่ง 

  

  4) มีวารสารวิชาชพีทางการพยาบาลของต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 5 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนือ่ง ครอบคลุมอย่างน้อย 
5 สาขาหลักทางการพยาบาล และมีฐานข้อมูลวารสาร
ออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวก  ในกรณีไม่มีฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ที่
อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกตอ้ง
มีวารสารวิชาชพีทางการพยาบาลของต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาหลักทางการพยาบาลเป็นอย่างนอ้ย 

  

  5) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตทีท่ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐาน 
การดําเนินการ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ  

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 3 ข้อ 

มีครบทุกข้อ 

การประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงาน.....................................ข้อ 
 คะแนนการประเมินตนเอง....................... 
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ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของสภาการพยาบาล 
1. คะแนนตัวบ่งชีส้ําคัญ 120 คะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 70) 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การให้คะแนน 
จํานวนข้อ
เกณฑ์

มาตรฐาน 

จํานวนข้อที่ผ่าน
เกณฑ์จากการ
ประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
จาก

คณะกรรมการ 

คะแนนที่
ได้รับจาก

คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2   คุณสมบัติผู้บริหารสถาบัน 
การศึกษาพยาบาล 

5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 4   ระบบสารสนเทศ 5 ข้อ    

มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย ์     

ตัวบ่งชีท้ี่ 7   อตัราส่วนจํานวนอาจารย์
พยาบาลประจําต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

1 ข้อ 
 

  

มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11  การบริหารหลักสูตร 5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 แผนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาชีพ 

1 ข้อ    

มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล   

ตัวบ่งชีท้ี่ 17  อตัราส่วนจํานวนอาจารย์
พยาบาลประจําต่อนักศึกษาในการจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

2 ข้อ    

มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 18  รอ้ยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภผ่์านครั้งแรก 

1 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 21  การประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศกึษา 

2 ข้อ    

มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 22  ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ตอ่
อาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด 

4 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 23  ผลงานวิชาการ 4 ข้อ    

รวม 

น้ําหนักคะแนน 
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2. คะแนนตัวบ่งชีท้ั่วไป 120 คะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30) 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การให้คะแนน 
จํานวนข้อ
เกณฑ์

มาตรฐาน 

จํานวนข้อที่ผ่าน
เกณฑ์จากการ
ประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
จาก

คณะกรรมการ 

คะแนนที่
ได้รับจาก

คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองคก์ร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1   การบริหารองค์กร  5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 3   ระบบบริหารความเสี่ยง  5 ข้อ    

มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย ์

ตัวบ่งชีท้ี่ 5   คุณสมบัติอาจารย์พยาบาล
ประจํา 

4 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 6   คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจํา 1 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 8   ภาระงานสอนของอาจารย์
พยาบาลประจํา 

2 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 9   การพัฒนาอาจารย์  2 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 10   การประเมินผลการสอนของ
อาจารย ์

4 ข้อ    

มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน และผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหมต่่อคุณภาพ
หลักสูตร 

1 ข้อ    

มาตรฐานที่ 4 ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพฒันา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14  การพัฒนานักศึกษา 6 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ระบบการดูแลและให้คําปรึกษา

นักศึกษา 

5 ข้อ    

มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล   

ตัวบ่งชีท้ี่ 16  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  5 ข้อ    

มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 19  ผลการประเมินการเรยีนรู้ตาม
มาตรฐาน 6 ด้านของบณัฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

1 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 20  รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 

1 ข้อ    
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ตัวบ่งชี้เกณฑ์การให้คะแนน 
จํานวนข้อ
เกณฑ์

มาตรฐาน 

จํานวนข้อที่ผ่าน
เกณฑ์จากการ
ประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
จาก

คณะกรรมการ 

คะแนนที่
ได้รับจาก

คณะกรรมการ 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 24  การบรกิารวิชาการ 5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 25  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 

5 ข้อ    

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดหาบคุลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 26  บคุลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 27  การจัดการทรัพยากรการศึกษา 6 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 28  หอ้งปฏิบัติการพยาบาล 5 ข้อ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 29  หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพ
และระบบสืบค้น 

5 ข้อ    

รวม 

น้ําหนักคะแนน 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

สําหรับการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

1.  ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร    

 1.1 รายรับทั้งหมด ปีงบประมาณ  1 

 1.1.1 งบประมาณแผน่ดิน/งบประมาณ
สนับสนุนจากตน้สังกัด 

  1 

 1.1.2 เงินรายได้/เงินบํารุง   1 

 1.1.3 รายได้จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ/อื่น ๆ 

  1 

 1.2 รายจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ  1 

 1.3 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ ปีงบประมาณ  1 

2. ด้านอาจารย ์    

 2.1 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําทั้งหมด (รวม
ลาศึกษาต่อ) 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

5,6,7,8,9
,10 

 2.2 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่ลาศึกษาตอ่ ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.3 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.4 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.5 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร ์

 
 
 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 
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มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

 2.6 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอื่นที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร ์

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.7 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอื่น 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.8 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.9 จํานวนอาจารยท์ี่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

2.10 จํานวนอาจารยท์ี่มีประสบการณ์สอนทาง 
การพยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
อย่างตอ่เนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถาบัน 
การศึกษาหรือผา่นการอบรมหลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลฯ 

ปีการศึกษา  5,6,7,8 

 2.11 จํานวนผู้บริหารการศึกษาระดับรองที่มี
ภาระงานสอนไม่เกิน 8 หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา  1 

 2.12 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์และมีภาระงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศกึษา ไม่น้อย
กว่า 6 และไม่เกิน 12 หน่วยชัว่โมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา  8 

 2.13 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําใหม่ 
ย้อนหลัง 3 ป ี

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

9 

 2.14 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําใหม่ที่ได้รับ
การปฐมนเิทศอย่างเป็นระบบ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

9 
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มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

 2.15 จํานวนอาจารยพ์ยาบาลประจําที่ได้รับการ
พัฒนาทั้งในและนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง/ปกีารศึกษา 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

9 

 2.16 จํานวนอาจารยท์ี่มีผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 

ปีการศึกษา
สุดท้ายที่ได้รับ
การรับรอง 

 10 

 2.17 จํานวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนโดย
ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนอาจารย์
ที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

ปีการศึกษา  10 

3. ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ     
ผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

   

 3.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด ปีการศึกษา   

 3.1.1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี   7,8,11 

 3.1.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท    

 3.1.3 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก    

 3.2 จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา  7,8 

 3.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี    

 3.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท    

 3.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

 3.3 จํานวนรายวิชาในหมวดวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีที่
เปิดสอนในปกีารศึกษาที่ครบวาระการรับรอง
สถาบัน 

ปีการศึกษา  13,17 

 3.3.1 จํานวนรายวิชาภาคทฤษฏ ี    

 3.3.2 จํานวนรายวิชาภาคปฏิบัต ิ    

 3.4 จํานวนรายวิชาภาคปฏิบัติที่มีอัตราส่วน
อาจารยต์่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 

ปีการศึกษา  17 

 3.5 จํานวนร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามเวลา
ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี  

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

20 
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มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

 3.6 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 
ด้านของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

หลังสําเร็จ
การศึกษา 1 ป ี

 19 

 3.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ตอ่คุณภาพหลักสูตร 

ปีการศึกษา  12 

 3.8 จํานวนหนังสือ/ตําราหลักทางการพยาบาล 
ที่ทันสมัย 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

 29 

 3.8.1 สาขาการพยาบาลชุมชน  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.8.2 สาขาการพยาบาลเด็ก  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.8.3 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ ่  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.8.4 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.8.5 สาขาการพยาบาลมารดาทารก/         
การผดงุครรภ ์

 ............. ชื่อเรื่อง  

 3.9 จํานวนหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

................ เล่ม 29 

 3.10 จํานวนวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลใน
ประเทศทีร่ับอยา่งต่อเนือ่ง 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

............. ชื่อเรื่อง 29 

 3.11 จํานวนวารสารวิชาชีพของการพยาบาลของ
ต่างประเทศทีร่บัอย่างตอ่เนื่อง 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

............. ชื่อเรื่อง 29 

 3.11.1 สาขาการพยาบาลชุมชน  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.11.2 สาขาการพยาบาลเด็ก  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.11.3 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ ่  ............. ชื่อเรื่อง  

 3.11.4 สาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

 ............. ชื่อเรื่อง  

 3.11.5 สาขาการพยาบาลมารดาทารก/ 
การผดงุครรภ ์

 ............. ชื่อเรื่อง  

 3.12 ฐานข้อมูลหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์  
        (ระบุชื่อฐานข้อมูล) 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

 29 

 3.13 ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่สืบค้นได้
สะดวก (ระบุชื่อฐานข้อมูล) 

ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

 29 

 3.14 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา  26 
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มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

 3.14.1 ด้านบริหารงานทั่วไป/ธุรการ    

 3.14.2 ด้านโสตทัศนูปกรณ ์    

 3.14.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 3.14.4 ด้านห้องสมุด    

 3.14.5 ด้านห้องปฏิบัตกิารพยาบาล    

 3.14.6 ด้านการเงิน    

 3.15 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ     
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมง/ป ี

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 
ปีการศึกษา ................. 

26 

4. ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ    

 4.1 จํานวนผลงานวิจัยที่มกีารตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(proceedings) ระดับชาต ิ 

ปีปฏิทิน  22 

 4.2 จํานวนผลงานวจิัยมีการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(proceedings) ระดับนานาชาติ  

ปีปฏิทิน  22 

 4.3 จํานวนผลงานวจิัยที่มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติ 

ปีปฏิทิน  22 

 4.4 จํานวนผลงานวจิัยที่มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ 

ปีปฏิทิน  22 

 4.5 จํานวนบทความวิชาการที่ไดร้บัการตพีิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือบทความวิชาการ
สําหรับการศึกษาด้วยตนเองของสภาการ
พยาบาล 

ปีปฏิทิน  23 

 4.6 จํานวนบทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพใ์น
วารสารระดับนานาชาติ 

ปีปฏิทิน  23 

 4.7 จํานวนตําราหรือหนงัสือทีม่ีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษากําหนด 

ปีปฏิทิน  23 

 4.8 จํานวนตําราหรือหนงัสือทีใ่ช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

ปีปฏิทิน  23 
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มาตรฐาน ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
รอบปีของ

การเก็บข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูล
อ้างอิงตัว

บ่งชี ้

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือตําราหรือหนงัสือ
ต่างประเทศระดับนานาชาต ิ

 


