
เกณฑก์ารรบัรอง

สถาบนัการศึกษาพยาบาลและการผดงุครรภ์

พ.ศ. 2562

ช้ีแจง วนัท่ี16 กนัยายน 2562



มาตรฐานและตวับ่งช้ี

ขอ้บงัคบัฯ พ.ศ. 2560

o 8 มาตรฐาน 22 ตวับ่งช้ี

o ตวับ่งช้ีส  าคญั 8 ตวับ่งช้ี

• คะแนนรวม 120 คะแนน

• คิดรอ้ยละ 70 ของคะแนนประเมิน

o ตวับ่งช้ีทัว่ไป 14 ตวับ่งช้ี

• คะแนนรวม 120 คะแนน

• รอ้ยละ 30 ของคะแนนประเมิน

ขอ้บงัคบัฯ พ.ศ. 2562

o 8 มาตรฐาน 23 ตวับ่งช้ี

o ตวับ่งช้ีส  าคญั 10 ตวับ่งช้ี

• คะแนนรวม 130 คะแนน

• คิดรอ้ยละ 70 ของคะแนนประเมิน

o ตวับ่งช้ีทัว่ไป 13 ตวับ่งช้ี

• คะแนนรวม 130 คะแนน

• รอ้ยละ 30 ของคะแนนประเมิน



มาตรฐาน
ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่)พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

1. ดา้นองคก์ร

และการ

บริหารองคก์ร

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารองคก์ร 

(15)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารองคก์ร (15)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 2 คณุสมบตัขิองผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษาพยาบาล (10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 2 คุณสมบตัขิองผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษาพยาบาล (10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและการตดัสินใจ (10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การบริหารและการตดัสินใจ (10)

มาตรฐานและตวับ่งช้ี



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

2. ดา้นอาจารย์
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 4 คุณวุฒิอาจารย์

พยาบาลประจ  า (10)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 4 คุณวุฒิอาจารยป์ระจ  า 

(15)

ส าคญั

ตวับ่งช้ีท่ี 5 อตัราส่วนจ  านวน

อาจารยพ์ยาบาลประจ  าตอ่นักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเท่า (20)

ส าคญั

ตวับ่งช้ีท่ี 5 อตัราส่วนจ  านวน

อาจารยป์ระจ  าตอ่นิสิต/นกัศึกษา

เต็มเวลาเทียบเท่า (15)

ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 6 สดัส่วนอาจารยป์ระจ  า

หลกัสูตรตอ่อาจารยป์ระจ  าทั้งหมด

(10)

ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 6 สดัส่วนอาจารยป์ระจ  า

หลกัสูตรตอ่อาจารยป์ระจ  าทั้งหมด

(10)



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

2. ดา้นอาจารย์

(ตอ่)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 7 การวางแผนและการ

พฒันาอาจารย ์(10)
ส าคญั

ตวับ่งช้ีท่ี 7 การวางแผนและการ

พฒันาอาจารย ์(10)

ส าคญั

ตวับ่งช้ีท่ี 8 รอ้ยละของอาจารยท่ี์สอน

วิชาการพยาบาลและวิชาการรกัษา

โรคเบ้ืองตน้ ปฏิบตักิารพยาบาลใน

หน่วยบริการสุขภาพ (10)



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

3. ดา้นหลกัสูตร

และการจดัการ

เรียนการสอนและ

ผลการเรียนรูข้อง

นิสิต/นกัศึกษา

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 8 การบริหารหลกัสูตร 

(15)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9 การบริหารหลกัสูตร

และการจดัการเรียนการสอน 

(10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 

(10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการด าเนินงาน

ของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(10)



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

4. ดา้นนิสิต/

นกัศึกษาและการ

พฒันา

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 10 การพฒันา

นกัศึกษา (10)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 11 การพฒันานิสิต/

นกัศึกษา (10)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 11 ระบบการดแูล

และใหค้  าปรึกษานกัศึกษา (5)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 12 ระบบการดแูล

และใหค้  าปรึกษานิสิต/

นกัศึกษา (5)



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

5. ดา้นแหล่งฝึก

ปฏิบตักิารพยาบาล

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 12 แหล่งฝึก

ปฏิบตักิารพยาบาล (10) 

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 13 แหล่งฝึก

ปฏิบตักิารพยาบาล (10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 13 อตัราส่วนจ  านวน

อาจารยป์ระจ  าหรือพยาบาล

ประจ  าการ/พยาบาลวิชาชีพ ท่ี

ท าหนา้ท่ีผูส้อนภาคปฏิบตัติอ่

นกัศึกษา (10)

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 14 อตัราส่วนจ  านวน

อาจารยป์ระจ  าหรือพยาบาล

วิชาชีพ ท่ีท าหนา้ท่ีสอน

ภาคปฏิบตัติอ่นิสิต/นกัศึกษา

(10)



มาตรฐาน

ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

6. ดา้นการประเมิน

และผลลพัธข์อง

หลกัสูตร

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 14 รอ้ยละของผูส้อบ

ความรูข้อข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตฯ ผ่านปีแรก (20) 

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 15 รอ้ยละของผูส้อบ

ความรูข้อข้ึนทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตฯ ผ่านปีแรก (20) 

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 15 รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษา (10)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 16 รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษา (15)



มาตรฐาน
ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

7. ดา้นการวิจยั

และการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

และการท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วฒันธรรม

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 16 ผลงานวิจยัและ

ผลงานวิชาการท่ีตพิีมพเ์ผยแพร่

ตอ่อาจารยพ์ยาบาลประจ  า

ทั้งหมด (25) 

ส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 17 ผลงานวิจยัและ

ผลงานวิชาการท่ีตพิีมพเ์ผยแพร่

ตอ่อาจารยพ์ยาบาลประจ  า

ทั้งหมด (25) 

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 17 การบริการวิชาการ 

(5)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 18 การบริการวิชาการ 

(5)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 18 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม และ/หรือภูมิ

ปัญญาไทย (5)

ทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ี 19 การท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม และ/หรือ

ภูมิปัญญาไทย (5)



มาตรฐาน
ตวับ่งช้ี (เดิม) พ.ศ. 2560 ตวับ่งช้ี (ใหม่) พ.ศ. 2562

ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน) ประเภท ช่ือตวับ่งช้ี (คะแนน)

8. ดา้นการจดัหา

บุคลากรและการ

สนบัสนุนดา้น

ทรพัยากรทาง

การศึกษา

ทัว่ไป
ตวับ่งช้ีท่ี 19 การวางแผนและการ

พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน (5)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 20 การวางแผนและการ

พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน (5)

ทัว่ไป
ตวับ่งช้ีท่ี 20 การจดัการทรพัยากร

การศึกษา (5)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 21 การจดัการทรพัยากร

การศึกษา (5)

ทัว่ไป
ตวับ่งช้ีท่ี 21 หอ้งปฏิบตักิาร

พยาบาล (10)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 22 หอ้งปฏิบตักิาร

พยาบาล (15)

ทัว่ไป
ตวับ่งช้ีท่ี 22 หนงัสือ ต  ารา วารสาร

วิชาชีพและระบบสืบคน้ (10)
ทัว่ไป

ตวับ่งช้ีท่ี 23 หนงัสือ ต  ารา วารสาร

วิชาชีพและระบบสืบคน้ (15)



ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบรหิารองคก์ร (เกณฑท์ัว่ไป) 15 คะแนน

มาตรฐานที่ 1 ดา้นองคก์รและการบรหิารองคก์ร

เกณฑม์าตรฐาน 

1)มีระบบบรหิารงานที่สอดคลอ้งกบัพนัธกิจสถาบนัการศึกษา

2)มีแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบตังิานประจ าปี และมีการประเมินแผนและน าผลการประเมินไปใช้

วางแผนในปีตอ่ไป

3)มีแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการวิเคราะห์และประเมินการใช้

งบประมาณครอบคลมุทุกพนัธกิจ และน าผลการประเมินไปใชว้างแผนงบประมาณในปีตอ่ไป

4)มีระบบบรหิารความเสี่ยง

5)ผูบ้ริหารระดบัรอง มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

รบัรองสถาบนัฯ พ.ศ. 2562



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 และ

อีก 1 ขอ้

มีขอ้ 1 และ

อีก 2 ขอ้

มีขอ้ 1 และ

อีก 3 ขอ้

มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานท่ี 1 ดา้นองคก์รและการบริหารองคก์ร

ตวับ่งช้ีท่ี 2 คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารสถาบนัการศึกษาพยาบาล (เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1)  มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ชั้นหน่ึง ท่ีเป็นปัจจบุนั  

และเป็นผูป้ฏิบตังิานประจ  าเตม็เวลาของสถาบนัการศึกษานั้น 

2)  วุฒิการศึกษาไม่ต า่กว่าปรญิญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ การบริหาร 

การศึกษา หรือมีต  าแหน่งทางวิชาการไม่ต า่กว่ารองศาสตราจารยส์าขาพยาบาลศาสตร์

3)  มีประสบการณด์า้นการสอนในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

4)  ด ารงต าแหน่งบรหิารในสถาบนัการศึกษาพยาบาลมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี



คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10

ไม่มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 และ 2 มีขอ้ 1, 2 และ 3 ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 1 ดา้นองคก์รและการบรหิารองคก์ร

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ (เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดา้นการบรหิาร

2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดา้นการเรยีนการสอน

3)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดา้นการวิจยั

4)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดา้นการบรกิารวิชาการ

5)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม



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

ไม่มีระบบ

สารสนเทศ

มี 1 ขอ้ มี 2 ขอ้ มี 3 ขอ้ มี 4 ขอ้ มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



ตวับ่งช้ีท่ี 4คณุวุฒิอาจารยป์ระจ  า (เกณฑท์ัว่ไป) 15 คะแนน

มาตรฐานที่ 2 ดา้นอาจารย์

เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ  าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขารวมกนั ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

คะแนนที่ได ้= รอ้ยละของอาจารยป์ระจ  าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก X 15

40



มาตรฐานที่ 2 ดา้นอาจารย์

ตวับ่งช้ีท่ี 5 อตัราสว่นจ  านวนอาจารยป์ระจ  าตอ่นิสิต/นกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

(เกณฑส์ าคญั) 15 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

อตัราสว่นจ  านวนอาจารยป์ระจ  าตอ่นิสิต/นกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา่ไม่เกิน 1 : 6

คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 15

เท่ากบัหรือมากกว่า

1: 9

1 : 8 1 : 7 เท่ากบัหรือนอ้ยกว่า

1 : 6

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 2 ดา้นอาจารย์

ตวับ่งช้ีท่ี 6 สดัส่วนอาจารยป์ระจ  าหลกัสูตรตอ่อาจารยป์ระจ  าทั้งหมด (เกณฑท์ัว่ไป)

10 คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ  าหลกัสูตรตอ่อาจารยป์ระจ  าทั้งหมดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 10 คะแนน 

วิธีการค านวณ

คะแนนท่ีได ้= รอ้ยละของอาจารยป์ระจ  าหลกัสูตร X 10

100



มาตรฐานที่ 2 ดา้นอาจารย์

ตวับ่งช้ีท่ี 7 การวางแผนและการพฒันาอาจารย ์(เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีแผนอตัราก าลงัอาจารยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว

2) มีระบบควบคุมและก ากบัภาระงานของอาจารยเ์พ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม

3) มีแผนการพัฒนาอาจารยท์ั้งดา้นจ  านวน คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ แผนการพัฒนาอาจารยด์า้น

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย ์(Faculty practice) โดยเฉพาะอาจารยท่ี์สอน

รายวิชาการพยาบาลและวิชาการรกัษาโรคเบ้ืองตน้ทุกคน ท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของสถาบนัการศึกษาและ

อาจารย ์

4) มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด และมีการประเมินผลการด าเนินงานพรอ้มน าผลมาปรบัปรุง

5) มีระบบการยกย่องและเชิดชูอาจารยเ์พ่ือกระตุน้และสนับสนุนดา้นการศึกษา วิจยั บริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

ด าเนินการ

ขอ้ 1

ด าเนินการ

ขอ้ 1 และ

อีก 1 ขอ้

ด าเนินการ

ขอ้ 1 และ

อีก 2 ขอ้

ด าเนินการ

ขอ้ 1 และ

อีก 3 ขอ้

ด าเนินการ

ขอ้ 1 และ

อีก 4 ขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 2 ดา้นอาจารย์

ตวับ่งช้ีท่ี 8 รอ้ยละของอาจารยท่ี์สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรกัษาโรคเบ้ืองตน้ 

ปฏิบตักิารพยาบาลในหน่วยบรกิารสุขภาพ (เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละของอาจารยท์ี่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรกัษาโรคเบ้ืองตน้ ปฏิบตักิารพยาบาล

ในหน่วยบรกิารสุขภาพในสาขาวิชาท่ีรบัผิดชอบอยา่งนอ้ย 80 ชัว่โมง/ปีการศึกษา นบัจากปี

สุดทา้ยที่ไดร้บัการรบัรองสถาบนัยอ้นหลงั 3 ปี รอ้ยละ 100

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

คะแนนที่ได ้= รอ้ยละของอาจารยท์ี่ปฏิบตักิารพยาบาลยอ้นหลงั 3 ปี X 10

100



มาตรฐานท่ี 3 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนและผลการเรยีนรูข้องนิสิต/นกัศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 9 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน (เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1)ใชห้ลกัสูตรที่ไดม้าตรฐานที่มีการปรบัปรุงอย่างนอ้ยทุก 5 ปี และมีอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตรครบ 5 สาขาหลกัที่เป็นปัจจบุนั 

2) มีระบบและกลไกเพื่อก ากบัการบรหิารจดัการหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน 

3)มีแผนการจัดการศึกษาและแผนการฝึกภาคปฏิบัติทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร และมีการ

ด าเนินการตามแผน 

4)มีระบบการจดัการความเสี่ยงและดแูลความปลอดภยัของนิสิต/นกัศึกษา



คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 7 คะแนน 10

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีการด าเนินการ

ขอ้ 1

มีการด าเนินการ

ขอ้ 1 และ 2

มีการด าเนินการ

ขอ้ 1, 2 และ 3

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 3 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนและผลการเรยีนรูข้องนิสิต/นกัศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ(เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑก์ารประเมิน

ส่วนที่ 1 คะแนนเตม็ 5 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร พย.บ. ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลกัสูตรทุกหลกัสูตรที่ใชใ้นปีการศึกษาที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2 คะแนนเตม็ 5 มีการน าผลการด าเนินงานของหลกัสูตรไปพฒันา/ปรบัปรุงการ

ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม



คะแนน 0 คะแนน 3.50 คะแนน 4.00 คะแนน 4.50 คะแนน 4.75 คะแนน 5.00

ด าเนินงาน

นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

ด าเนินงาน

รอ้ยละ 80 

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

ด าเนินงาน

รอ้ยละ 

80.01-89.99 

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

ด าเนินงาน

รอ้ยละ 

90.00-94.99

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

ด าเนินงาน

รอ้ยละ 

95.00-99.99

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

ด าเนินงาน

รอ้ยละ 100 

ของตวับ่งช้ี

ผลการ

ด าเนินงาน

ที่ระบุไว้

ในแตล่ะปี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ส่วนที่ 1



มาตรฐานท่ี 4 ดา้นนิสิต/นกัศึกษาและการพฒันา

ตวับ่งช้ีท่ี 11 การพฒันานิสิต/นกัศึกษา (เกณฑท์ัว่ไป) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีการจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นักศึกษาในภาพรวม โดยใหนิ้สิต/นักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจดักิจกรรม

2) ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นักศึกษาใหด้ าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย

(1) คุณธรรม จริยธรรม

(2) ความรู ้

(3) ทกัษะทางปัญญา

(4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ

(5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

3) มีการจดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแกนิ่สิต/นักศึกษา

4) ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานครั้ง

ต่อไป

5) มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นักศึกษา

6) มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต/นักศึกษา 



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

ไม่มี

หลกัฐาน

การด าเนินการ

/ด าเนินการ 

1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

3 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

4 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

5 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานท่ี 4 ดา้นนิสิต/นกัศึกษาและการพฒันา

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ระบบการดแูลและใหค้ าปรกึษานิสิต/นกัศึกษา (เกณฑท์ัว่ไป) 5 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1)  มีการจดับริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและการใชชี้วิตแก่นิสิต/นักศึกษา โดยมีระบบการรบัเรื่อง

อุทธรณ ์รอ้งทุกข ์และรกัษาความลบัของนิสิต/นกัศึกษา 

2)  มีการใหข้อ้มูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลา แก่นิสิต/นกัศึกษา

3)  มีการจดักิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต/นกัศึกษา

4)  ผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ ไม่ต  า่กว่า 3.51 

จากคะแนนเตม็ 5

5)  น าผลการประเมินจากขอ้ 4) มาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มูล เพื่อส่งให้ผล             

การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนิสิต/นกัศึกษา



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีการ

ด าเนินการ 

1 ขอ้จาก

ขอ้ 1-3

มีการ

ด าเนินการ 

2 ขอ้จาก

ขอ้ 1-3

มีการ

ด าเนินการ 

ขอ้ 1, 2 และ 

3

มีการ

ด าเนินการ 

ขอ้ 1, 2, 3 

และ 4

มีการ

ด าเนินการ 

ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 5 ดา้นแหล่งฝึกปฏิบตักิารพยาบาล

ตวับ่งช้ีท่ี 13 แหล่งฝึกปฏิบตักิารพยาบาล (เกณฑท์ัว่ไป) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1)มีแหล่งฝึกปฏิบัติหลกัที่ใหบ้ริการพยาบาลครอบคลุมทุกสาขา และไดร้บัการรบัรองคุณภาพ

จากหน่วยงานระดบัชาติ

2)มีแหลง่ฝึกปฏิบตัคิรอบคลมุทุกระดบั ทั้งระดบัปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ และตตยิภูมิ

3)แหล่งฝึกปฏิบตัมีิจ  านวนผูร้บับรกิารเพียงพอส าหรบัการเรยีนรูข้องนิสิต/นกัศึกษา 

4)มีหลักฐานการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฏิบัติฯ ร่วมกัน

ระหว่างสถาบนัการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบตัทิุกรายวิชาภาคปฏิบตั ิ

5)มีหลกัฐานการน าผลการประเมินในขอ้ 4) ไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน



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

ไม่มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 และ

2

มีขอ้ 1, 2 และ

3

มีขอ้ 1, 2, 3 

และ 4

มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 5 ดา้นแหล่งฝึกปฏิบตักิารพยาบาล

ตวับ่งช้ีท่ี 14 อตัราสว่นจ  านวนอาจารยป์ระจ  าหรอืพยาบาลวิชาชีพ ที่ท  าหนา้ที่สอน   

ภาคปฏิบตัิตอ่นิสิต/นกัศึกษา (เกณฑส์ าคญั) 10 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) อตัราส่วนจ  านวนอาจารยป์ระจ  า หรือพยาบาลวิชาชีพ ที่ท  าหนา้ที่ผูส้อนภาคปฏิบตัิต่อนิสิต/

นกัศึกษาในการสอนแตล่ะรายวิชาของภาคปฏิบตัิ

1.1)  ไม่เกิน 1:4 กรณีพยาบาลวิชาชีพปฏิบตังิานประจ  าในขณะสอนภาคปฏิบตัิ

1.2)  ไม่เกิน 1:8 กรณีอาจารยพ์ยาบาล หรือพยาบาลวิชาชีพ ไม่ปฏิบตังิานประจ  า 

ในขณะสอนภาคปฏิบตัิ

2) จ  านวนพยาบาลวิชาชีพที่ท  าหนา้ที่ผูส้อนภาคปฏิบตัิขณะที่ปฏิบตัิงาน หรือไม่ปฏิบตัิงานประจ  า

ไม่มากกว่ารอ้ยละ 40 ของความตอ้งการจ  านวนอาจารยป์ระจ  าของแตล่ะรายวิชา



คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10

นอ้ยกว่า 75.00 %

ของรายวิชาทั้งหมด

75.00 – 99.99 %

ของรายวิชาทั้งหมด

100 %

ของรายวิชาทั้งหมด

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

รอ้ยละของรายวิชาที่ใหพ้ยาบาลวิชาชีพท าการสอนไม่มากกว่ารอ้ยละ 40 ของ

ความตอ้งการจ  านวนอาจารยป์ระจ  า



มาตรฐานที่ 6 ดา้นการประเมินและผลลพัธข์องหลกัสูตร

ตวับ่งช้ีท่ี 15 รอ้ยละของผูส้อบความรูข้อข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดงุครรภผ์่านในปีแรก (เกณฑส์ าคญั) 20 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละของผูส้อบความรูข้อข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ

การผดุงครรภผ์่านในปีแรกของจ  านวนผูส้  าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น นับจากปีสุดทา้ย                 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองสถาบนัอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ยอ้นหลงั 3 ปี



วิธีการค านวณ

รอ้ยละของผูส้อบผ่านในปีแรก = จ  านวนรวมของผูส้อบผ่านในปีแรก ยอ้นหลงั 3 ปี X 100

จ  านวนรวมของผูเ้ขา้สอบ

ที่ส  าเรจ็การศึกษาในปีแรก ยอ้นหลงั 3 ปี

คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 6 คะแนน 9 คะแนน 12 คะแนน 15 คะแนน 20

ต า่กว่า

รอ้ยละ 70

รอ้ยละ

70-75

รอ้ยละ

76-80

รอ้ยละ

81-85

รอ้ยละ

85-90

รอ้ยละ

91-95

รอ้ยละ

96-100

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 6 ดา้นการประเมินและผลลพัธข์องหลกัสูตร

ตวับ่งช้ีท่ี 16 รอ้ยละของผูส้  าเรจ็การศึกษา (เกณฑท์ัว่ไป) 15 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาเทียบจากจ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลงั

การส้ินสุดวันลงทะเบียนเพ่ิมหรือถอนรายวิชาตามระเบียบของสถาบนัการศึกษาของรุ่นที่ส  าเร็จ

การศึกษายอ้นหลงั 3 ปี รอ้ยละ 90



วิธีการค านวณ

รอ้ยละของผูส้  าเรจ็การศึกษา =
จ  านวนผูส้  าเรจ็การศึกษายอ้นหลงั 3 ปี

X 100

จ  านวนนิสิต/นกัศึกษาลงทะเบียนเรยีนปีที่ 1

ของรุน่ที่ส  าเรจ็การศึกษายอ้นหลงั 3 ปี

การใหค้ะแนน

คะแนนที่ได ้ = รอ้ยละของผูส้  าเรจ็การศึกษา X 15

90



มาตรฐานที่ 7 ดา้นการวิจยัและการบรกิารวิชาการแก่สงัคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งช้ีท่ี 17 ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพรต่อ่อาจารยป์ระจ  าทั้งหมด 

(เกณฑส์ าคญั) 25 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน  

จ  านวนผลงานทางวิชาการ ท่ีตพิีมพเ์ผยแพรโ่ดยอาจารยใ์นสถาบนันั้น ๆ อยา่งนอ้ย

รอ้ยละ 30 ตามเกณฑข์องส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และ

นวตักรรม สายวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ เฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงั



วิธีการค านวณ

รอ้ยละของผลงานทางวิชาการ =

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของบทความวิจยัและ

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่(ปี 1+ปี 2+ปี 3) X 100

จ  านวนอาจารยป์ระจ  าทั้งหมด (ปี 1+ ปี 2+ ปี 3)

การใหค้ะแนน

คะแนนที่ได ้= รอ้ยละของผลงานทางวิชาการ X 25
30



มาตรฐานท่ี 7 ดา้นการวิจยัและการบริการวิชาการแก่สงัคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งช้ีท่ี 18 การบรกิารวิชาการ (เกณฑท์ัว่ไป) 5 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ  าปีท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสังคมและก าหนดตัว บ่งช้ี      

วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ  าเพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิ

2) โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมตามแผน มีการจดัท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวิชาการ เพ่ือให้

เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต/นักศึกษา ชุมชน หรือสงัคม และตอ้งมีโครงการอย่างนอ้ย 1 โครงการท่ีบริการ

แบบใหเ้ปล่า

3) ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีของแผนและโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมในขอ้ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ  าคณะเพ่ือพิจารณา

4) น าผลการประเมินตามขอ้ 3) มาปรบัปรุงหรือพฒันาการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม

5) คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดบัสถาบนั



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีการ

ด าเนินการ 

1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

3 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

4 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 7 ดา้นการวิจยัและการบรกิารวิชาการแก่สงัคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งช้ีท่ี 19 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย (เกณฑท์ัว่ไป) 

5 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และก าหนดตวับ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้

สามารถด าเนินการไดต้ามแผน

2) มีการก ากบัตดิตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

3) มีการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

4) น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

5) มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีการ

ด าเนินการ 

1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

3 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

4 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ 

ครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 8 ดา้นการการจดัหาบุคลากรและการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรทางการศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 20  การวางแผนและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน (เกณฑท์ัว่ไป) 5 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีแผนอตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2) มีแผนการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของสถาบนัการศึกษาและบุคลากรสาย 

สนบัสนุน เพ่ือสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย

3) มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด

4) มีการประเมินผลการด าเนินงานและปรบัปรุง

5) มีระบบการยกยอ่งและเชิดชูบุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนดา้นการศึกษา การวิจยั และ

การบริการวิชาการ



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มี 1 ขอ้ มี 2 ขอ้ มี 3 ขอ้ มี 4 ขอ้ มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 8 ดา้นการการจดัหาบุคลากรและการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรทางการศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 21  การจดัการทรพัยากรการศึกษา (เกณฑท์ัว่ไป) 5 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีอาคารเรียน หอ้งเรียน จ  านวนเพียงพอ เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของ 

การสอนที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร

2) หอ้งปฏิบตักิารวิทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มีอุปกรณเ์พียงพอ พรอ้มใช ้เอ้ือตอ่

การจดัการเรียนการสอน

3) โสตทศันูปกรณเ์พียงพอ ทนัสมยั และพรอ้มใชต้ลอดเวลา

4) หอ้งปฏิบตังิานเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิานของอาจารยแ์ละบุคลากร

5) มีสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู ้ปลอดภยั และพฒันาคณุภาพชีวิต (healthy workplace)

ของนิสิต/นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร 

6) นิสิต/นกัศึกษาและอาจารยมี์สว่นรว่มในการประเมินความตอ้งการและการใชท้รพัยากรทางการศึกษา



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

ไม่มีหลกัฐาน

การด าเนินการ

มีขอ้ 1 และอีก 

1 ขอ้

มีขอ้ 1 และอีก 

2 ขอ้

มีขอ้ 1 และอีก 

3 ขอ้

มีขอ้ 1 และอีก 

4 ขอ้

มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 8 ดา้นการการจดัหาบุคลากรและการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรทางการศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 22 หอ้งปฏิบตักิารพยาบาล (เกณฑท์ัว่ไป) 15 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีหอ้งปฏิบตัิการพยาบาลเพียงพอ มีอุปกรณท์ี่เหมาะสมส าหรบัการฝึกปฏิบตัิการพยาบาล

สอดคลอ้งกับการปฏิบัติในสถานการณจ์ริงทุกสาขา ในจ  านวนที่เพียงพอ พรอ้มใช้ เอ้ือต่อ               

การจดัการเรยีนการสอน

2) มีระบบการบรหิารจดัการท่ีเอ้ือตอ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสิต/นกัศึกษา 

3) มีบุคลากรสายสนบัสนุนช่วยในหอ้งปฏิบตักิารพยาบาลในจ  านวนที่เหมาะสม

4) มีการประเมินการใชห้อ้งปฏิบตักิารพยาบาลของนิสิต/นกัศึกษาและอาจารย ์และน าผลมาใช้

ในการพฒันาหอ้งปฏิบตักิาร 



คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 7 คะแนน 11 คะแนน 15

ไม่มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 มีขอ้ 1

และอีก 1 ขอ้

มีขอ้ 1

และอีก 2 ขอ้

มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



มาตรฐานที่ 8 ดา้นการจดัหาบุคลากรและการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรทางการศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 23 หนงัสือ ต  ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบคน้ (เกณฑท์ัว่ไป) 15 คะแนน

เกณฑม์าตรฐาน

1) มีหนังสือหรือต าราหลกัทางการพยาบาล ไม่น้อยกวา่ 5 ชื่อเรื่องต่อสาขาวชิา ใน 5 สาขาวชิาหลกั และระบุไวใ้น มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 หรือประมวลรายวชิา ที่มีการบรหิารจดัการใหนิ้สิต/นักศึกษาทุกคนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเพียงพอ

2) มีหนังสือทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรสุ์ขภาพไมน่้อยกวา่ 50 เล่มต่อนิสิต/นักศึกษา 1 คน ในกรณีท่ีมีฐานขอ้มลูหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์เขา้ถึงไดง้่ายและมีความต่อเน่ืองไม่น้อยกวา่ 1 ปี ใหม้ีหนังสือไมน่้อยกวา่ 20 เล่ม ต่อนิสิต/นักศึกษา 1 คน 

3) มีวารสารวชิาชีพการพยาบาลภาษาไทย ไมน่้อยกวา่ 10 ชื่อเร่ืองอยา่งต่อเน่ือง

4) มีวารสารการพยาบาลภาษาองักฤษท่ีเป็นปัจจุบนั ไม่น้อยกว่า 10  ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลกัโดยมีการรบัอย่าง

ต่อเน่ือง กรณีท่ีสถาบนัการศึกษามีระบบฐานขอ้มูลวารสารการพยาบาลอิเล็กทรอนิกสฉ์บับเต็ม ใหนิ้สิต/นักศึกษาเขา้ถึง

ระบบการสืบคน้ไดอ้ย่างสะดวก ใหม้ีวารสารการพยาบาลภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัจจุบัน ไม่ต า่กว่า 5 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 

สาขาวชิาหลกั

5)  มีระบบการเขา้ถึงขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ



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

ไม่มีขอ้ 1 มีขอ้ 1 มีขอ้1 และอีก 

1 ขอ้

มีขอ้ 1 และอีก 

2 ขอ้

มีขอ้ 1 และอีก 

3 ขอ้

มีครบทุกขอ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน


