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เกณฑการรับรองสถาบันการศกึษา การพยาบาลและการผดุงครรภใหม  
สําหรับปท่ี 1 ของการเปดดาํเนินการ 

ขอ 1 องคกรและการบริหาร   
         มี   ไมมี     1.1    เปนสถาบันอุดมศกึษาที่ไดรับอนุญาตใหจดัตั้งใหมตามกฎหมายของสถาบัน 

     ตนสังกัด                                           

        มี     ไมมี     1.2   มีปรัชญา / ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกจิ  และวัตถุประสงคของสถาบันการศกึษา 

  เขียนไวเปนลายลกัษณอักษร            

        มี     ไมมี 1.3   มีโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่เหมาะสมครอบคลุมพันธกจิของ 

   สถาบันอุดมศึกษา อยางนอย  4  ดาน  ไดแก การจัดการศึกษา  การวิจัย   

   การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

       มี     ไมมี    1.4  มีการจัดสรรงบประมาณในปทีด่ําเนินการใหครอบคลุมพนัธกิจของสถาบัน 

    การศึกษาพยาบาล  และ มีแผนการจัดทํางบประมาณและแผนการใชจาย 

    งบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนนิงานตลอดหลักสูตร 

        มี     ไมมี    1.5  ผูบริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเทาเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล ชัน้หนึง่ 

    /ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ  ชั้นหนึ่ง  และมีวุฒิการศึกษา  

     ไมต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา 

    และเปนอาจารยประจําในสถาบันการศกึษามาไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณ  

     ดานการบริหารในสถาบนัการศกึษาไมนอยกวา 3 ป 

          มี     ไมมี   1.6 ผูบริหารตามขอ 1.5 ตองเปนอาจารยประจําสถาบันการศกึษานั้นและถาทํา 

     การสอนตองไมเกิน 3 หนวยชั่วโมง / สัปดาห / ปการศึกษา 
                                      

        มี     ไมมี   1.7   มีผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทาอยางนอย 1 คน ซึ่งเปนผูประกอบ 

     วิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง/ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  

     ชั้นหนึ่ง  และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล /   

     วิทยาศาสตรสุขภาพ /การบริหาร/การศึกษาและเปนอาจารยประจําใน 

     สถาบันการศกึษา ไมนอยกวา  5 ป 

          มี     ไมมี      1.8  ผูบริหารระดับรอง ตามขอ 1.7 ตองเปนอาจารยประจําสถาบันการศึกษานั้น 

    และทําการสอนไมเกนิ 6 หนวยชั่วโมง / สัปดาห / ปการศกึษา   

           มี     ไมมี      1.9   มีหลักสูตรการศกึษาพยาบาลที่ผานการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และ 

     ผานการอนุมัติจากสถาบนัตนสังกัด 

 
 
 
 



 

 

ขอ 2 อาจารย 
       มี     ไมมี    2.1   มีอาจารยพยาบาลประจําหลักสูตรเต็มเวลา (ไมนับรวมผูบริหาร) จํานวน 

     ไมนอยกวา 5 คน ครอบคลุมสาขาวิชาทางการพยาบาลหลักที่เปดสอนใน 

     หลักสูตรไดครบถวนมีคณุสมบัตเิหมาะสมและมีประสบการณ  ตรงกับสาขาวิชา                 

         มี     ไมมี    2.2   อาจารยพยาบาลประจําหลักสูตรทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ไมหมด 

     อายุ และมีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาล(เปน 

    อาจารยประจําในสถาบนัการศึกษา การพยาบาลและการผดุงครรภ)ไมนอยกวา 1 

     ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางการพยาบาล หรือ 

     วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือไมนอยกวา 2 ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท / 

     ปริญญาเอก สาขาอ่ืน 

        มี     ไม  2.3  มีอัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศกึษาไมเกิน 1 : 8  

    มี     ไมมี    2.4   อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีภาระงานสอนเฉลี่ยไมเกนิ10 หนวยชั่วโมง  

     / สัปดาห / ปการศึกษา 
ขอ 3 แผนการจัดการเรียนการสอน 
        มี      ไมมี   3.1  มีแผนการรับนกัศึกษา และจํานวนนักศกึษาประจําปตลอดหลักส ูตร เปน 

      ลายลักษณอักษร ในแผน งานของสถาบนัฯ                                                                      

      มี      ไมมี    3.2  จัดทําประมวลรายวชิาครบทกุรายวิชาในหลักสูตร  

        มี      ไมมี     3.3  มีแผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตขิองทุกวิชา 

    ตลอดหลักสูตร 

       มี     ไมมี     3.4  มีแผนการมอบหมายภาระงานดานการสอนใหอาจารยพยาบาล ประจําแต 

    ละคนตลอดหลกัสูตร 
ขอ 4 ปจจัยเกื้อหนุน  
       มี      ไมมี  4.1  มีอาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองทํางานของอาจารย และบุคลากร 

     เพียงพอตอการดําเนนิการสอนที่มีคุณภาพ 

       มี      ไมมี   4.2  มีหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  และอุปกรณ เคร่ืองใชเพียงพอ และพรอมใช 

       มี      ไมมี   4.3  มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรสุขภาพทีเ่หมาะสมและมีอุปกรณ  

    จํานวนเพียงพอ และพรอมใช   

       มี      ไมมี    4.4  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนักศกึษา 

    ไมนอยกวา 1 : 20 และพรอมใชตลอดเวลา 

        มี      ไมมี    4.5  มีอุปกรณส่ือโสตทัศนูปกรณหรือแผนการจัดซื้อสําหรับการจัดการเรยีนการสอน 

    ในวิชาตาง ๆ  อยางเพียงพอเหมาะสม และพรอมใชตลอดเวลา 

        
 



 

 

 
 มี      ไมมี    4.6  มีหลักฐานแสดงขอตกลงในการรับ เปนแหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 

     ฝกภาคปฏิบัติ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการที่มีระบบการประกนัคุณภาพ  
     และในชุมชนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาลตลอดหลักสูตรอยาง 
     เพียงพอและเหมาะสม                   
ขอ 5 หองสมุด 
        มี     ไมมี   5.1  มีตําราหลักในสาขาวิชาทางการพยาบาลที่ทันสมัย  ไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10   
                                               ช่ือเรื่อง      
      
   มี      ไมมี      5.2  มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพอยางนอย 50 เลม 
    ตอนักศกึษา 1 คน  
      มี      ไมมี      5.3  มีหลักฐานการรับวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศจาํนวนไมนอยกวา 
    10 ช่ือเรื่อง  
        มี      ไมมี      5.4  มีหลักฐานการรับวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศจาํนวนอยางนอย   
    5  ช่ือเรื่อง     
       มี      ไมมี      5.5  มีระบบการสืบคนขอมูลและฐานขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
    ท่ีทันสมัย  
        มี      ไมมี      5.6  มีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
   ผลการพิจารณาตอง “ มี ” ทุกขอ ตามเกณฑ  
 



เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภใหม 
สําหรับการพิจารณารับรองสถาบนั ในปที่ 2 – ปที่ 4 ของการเปดดําเนินการ 

ขอ 1 องคกรและการบริหาร 
          มี   ไมมี 1.1    มีโครงสรางการบริหารงานขององคกรท่ีเหมาะสมครอบคลุม  
           พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอย  4  ดาน  ไดแก   
           การจัดการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการวิชาการแกสังคม และ 
           การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
       มี     ไมมี    1.2  มีการจัดสรรงบประมาณในปท่ีดําเนินการใหครอบคลุมพันธกิจ 
    ของสถาบันการศึกษาพยาบาล  และ มีแผนการจัดทํางบประมาณ 
    และแผนการใชจายงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินงาน 
    ตลอดหลักสูตร 
         มี     ไมมี    1.3   มีการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 
        มี     ไมมี    1.4   ผูบริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเทาเปนผูมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ 
                                                    การพยาบาล ช้ันหนึ่ง/ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ   
                                                    ช้ันหนึ่ง และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล/ 
                                                    วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา และเปนอาจารยประจําใน 
                                                    สถาบันการศึกษามาไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณ ดานการบริหารใน 
                                                         สถาบันการศึกษาไมนอยกวา 3 ป 
          มี     ไมมี    1.5    ผูบริหารตามขอ 1.4 ตองเปนอาจารยพยาบาลประจําเต็มเวลาของ สถาบันการศึกษา 
                                                                   นั้น และถาทําการสอนตองไมเกนิ 3 หนวยช่ัวโมง /สัปดาห/ปการศกึษา                                                                         
         มี     ไมมี   1.6   มีผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทาอยางนอย 1 คน ซ่ึงเปน 
     ผูมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหนึ่ง/ประกอบวิชาชีพการ 
   พยาบาลและการผดุงครรภ  ช้ันหนึ่ง  และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา 
   ปริญญาโททางการพยาบาล /  วิทยาศาสตรสุขภาพ /การบริหาร/ 
   การศึกษาและเปนอาจารยประจําในสถาบันการศึกษามาแลว ไมนอยกวา  5 ป 
           มี     ไมมี       1.7    ผูบริหารระดับรอง ตามขอ 1.6 ตองเปนอาจารยพยาบาลประจําเต็มเวลาของ 
   สถาบันการศึกษานั้น และทําการสอนไมเกิน 6 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห / ป 
                                                   การศึกษา   
 
 
 
 
 



 

 

ขอ 2 อาจารย 
       มี      ไมมี  2.1  มีอาจารยพยาบาลประจําหลักสูตรเต็มเวลา (ไมนับรวมผูบริหาร)  
    ครอบคลุมสาขาวิชาทางการพยาบาลหลัก ท่ีเปดสอนในหลักสูตรไดครบ 5  
                                                       สาขา คือ สาขาวิชาทางการพยาบาลมารดา-ทารก(สูติศาสตร) สาขาการ 
                                                      พยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผูใหญ สาขาการพยาบาลชุมชน และสาขา  
                                                      การพยาบาลจิตเวช มีคุณสมบัติ เหมาะสมและมีประสบการณ  ตรงกับ 
                                                      สาขา               
     มี     ไมมี     2.2   อาจารยพยาบาลประจําหลักสูตรทุกคนมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพฯ  
    ท่ีไมหมดอายุ และมีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติใน 
    สาขาการพยาบาลไมนอยกวา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท/ปริญญา 
                                                      เอกทางการพยาบาลหรือ วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือไมนอยกวา 2 ป  
                                                      หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาอ่ืน 
           มี     ไมมี   2.3    มีอัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 8  
             มี     ไมมี   2.4   อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีภาระงานสอนเฉลี่ยไมเกิน 10  หนวยช่ัวโมง /   
                                                      สัปดาห / ปการศึกษา 
              มี     ไมมี   2.5   อาจารยท่ียังไมมีประสบการณการสอน ตองผานการพัฒนาดานการ 
                                                      สอน  และมีจํานวนไมเกิน 1 ใน 4 ของอาจารยประจําท้ังหมด ของขอ 2.2  
              มี     ไมมี   2.6   อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา (อบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา ประชุมวิชาการใน/ 
                                                      ตางประเทศ) ทุกป 
ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน 
            มี      ไมมี   3.1  มีแผนการรับนักศึกษา และจํานวนนักศึกษาประจําปตลอด 
            หลักสูตร เปนลายลักษณอักษร ในแผน งานของสถาบันฯ                                                        
           มี      ไมมี    3.2  จัดทําประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร 
           มี     ไมมี          3.3  มีแผนการสอนรายวิชาทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่เปดสอนในปการศึกษา 
                                                     นั้น  
           มี     ไมมี          3.4 มีแผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของทุกรายวิชา  
                                                    พรอมท้ังตารางสอน และตารางหมุนเวียนการฝกภาคปฏิบัติ ตลอด                      
                                                    หลักสูตร และใหระบุช่ืออาจารยผูรับผิดชอบวิชาในปการศึกษาที่เปดสอนนั้น                        
          มี     ไมมี           3.5  มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และอาจารยผูสอน  
                                                     หรือผูเกี่ยวของ                                                
          มี     ไมมี            3.6  มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เม่ือส้ินภาคการศึกษา  
                                                      โดยนักศึกษา 
 
 



 

 

ขอ 4 ปจจัยเกื้อหนุน  
       มี      ไมมี  4.1  มีอาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองทํางานของอาจารย และหองทํางาน 
    บุคลากรเพียงพอตอการดําเนินการสอนที่มีคณุภาพ 
      มี       ไมมี   4.2  มีหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  และอุปกรณ เครื่องใชเพียงพอ  และ 
   พรอมใช 
     มี        ไมมี   4.3  มีหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสม 
   และมีอุปกรณ จํานวนเพียงพอ และพรอมใช  
      มี       ไมมี    4.4  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับ 
   นักศกึษาไมนอยกวา 1 : 20 และพรอมใช           
      มี       ไมมี    4.5  มีอุปกรณส่ือโสตทัศนูปกรณหรือแผนการจดัซ้ือสําหรับการจัด 
   การเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  อยางเพียงพอเหมาะสม และพรอมใช 
       มี       ไมมี    4.6  มีแหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับ นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ในโรงพยาบาลหรือสถาน 
                                                   บริการที่มีระบบการประกนัคุณภาพ และในชุมชนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
                                                   ทางการพยาบาลตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม    
      มี       ไมมี            4.7  มีบุคลากรสายสนับสนุนจาํนวนเพียงพอตอการดําเนนิงาน    
  
ขอ 5 หองสมุด 
       มี     ไมมี   5.1  มีตําราหลักในสาขาวิชาทางการพยาบาลที่ทันสมัย  ไมต่ํากวา 
    สาขาวิชาละ 10 ช่ือเรื่อง   
      มี      ไมมี     5.2  มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพอยางนอย 50  
   เลมตอนักศึกษา 1 คน 
     มี      ไมมี     5.3  มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศจํานวนไมนอยกวา 10 ช่ือเรื่อง อยาง 
                                                    ตอเนื่อง  
     มี      ไมมี              5.4  มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศจํานวน อยางนอย  5  ช่ือเรื่อง     
     มี      ไมมี              5.5  มีระบบการสืบคนขอมูลและฐานขอมูลท้ังจากภายในและภายนอก 
   ประเทศที่ทันสมัย   
     มี      ไมมี               5.6  มีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
     
ผลการพิจารณารับรองตอง “ มี ” ทุกขอ ตามเกณฑ  
 

 


