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ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) (ค) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบั น การศึ ก ษา” หมายความว่ า โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า ส านั ก วิ ช า หรื อ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทาการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้หมายความรวมถึงสถาบันการศึกษา
ที่มายื่นขอเปิดดาเนินการใหม่
“สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง” หมายความว่า สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือดูแล และกากับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนินการใหม่ ซึ่ งมีสถานภาพปัจจุบัน
โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาครั้งล่าสุดจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ครั้ ง จนถึ ง วั น ที่ มี ก ารท าข้ อ ตกลงกั น ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนิน การใหม่ การนับระยะเวลาการรับรอง
ครั้งที่ ๒ ให้นับได้ตั้งแต่วันที่สภาการพยาบาลมีมติ
ทั้งนี้ ข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดาเนินการใหม่
จะต้องมีระยะเวลาจนกว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรุ่นแรก และสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ๑ แห่ง
สามารถทาข้อตกลงเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับสถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดาเนินการใหม่ได้
ไม่เกิน ๑ แห่ง
“หลั ก สู ต ร” หมายความว่ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการพยาบาล
“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา” หมายความว่า คณบดี หรือผู้อานวยการของสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
“ผู้ บ ริ ห ารสถาบัน การศึ กษาระดับ รอง” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าที่ ดารงตาแหน่ ง
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือรองผู้อานวยการของสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่ทาหน้าที่ช่วยการบริหารสถาบันการศึกษา
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์พยาบาลประจาที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขา
วิชาที่สอน ในกรณีที่มีคุณวุฒไิ ม่ตรง หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการสาขา
พยาบาลศาสตร์ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ สอนในสาขาวิ ช านั้ น อย่ า งน้ อ ย ๒ ปี
และต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาและเป็ น ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลในสาขาที่ รับผิ ด ชอบในสถาบัน การศึกษาทางการพยาบาลอย่า งต่อเนื่ อง
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาเร็จปริญญาโทสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์
การสอนในสาขาที่รับผิด ชอบในสถาบัน การศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข้อ ๕ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการจะให้ ก ารรั บ รองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลต้องดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลให้การรับรองและจัดการศึกษา ณ สถานที่ที่ระบุไว้กับสภาการพยาบาล
ข้อ ๗ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนลักษณะอื่นใดที่แตกต่างจากที่สภาการพยาบาล
ให้ การรับรอง รวมถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองแล้ว
ให้ ด าเนิ น การเช่ น เดีย วกับสถาบัน การศึ กษาใหม่ต ามข้อบั งคับนี้โ ดยอนุโลม เว้ น แต่คณะกรรมการ
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับพื้นฐาน และให้มีหน้าที่เสนอการออกประกาศ ข้อกาหนด
วิธีการ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
หมวด ๑
สถาบันการศึกษา
ส่วน ๑
ภารกิจหลัก
ข้อ ๙ สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย ๔ ภารกิจ ดังนี้
๙.๑ การเรียนการสอน
๙.๒ การวิจัย
๙.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๙.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ข้อ ๑๐ สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้เพื่อเอื้อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย โดยกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบสนับสนุน
และส่ ง เสริมการวิจั ย การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ผลงานวิ จัย และผลงานวิชาการสู่ สั งคม มี ก ารประเมิน
ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๒ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
แผนงาน โครงการ การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๓ สถาบันการศึกษาต้องมีการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยกาหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ ๒
การจัดองค์กร
ข้อ ๑๔ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดองค์กร ดังนี้
๑๔.๑ กาหนดปรัชญา หรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัต ถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
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๑๔.๒ วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการประเมินแผนงานและโครงการ
เป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑๔.๓ กาหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว
ส่วนที่ ๓
การบริหารงาน
ข้อ ๑๕ สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน ดังนี้
๑๕.๑ งานอาคาร สถานที่
๑๕.๒ งานงบประมาณ
๑๕.๓ งานบุคคล
๑๕.๔ งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๑๕.๕ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อ ๑๖ สถาบันการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาและเป็นสัดส่วน
และมีที่ทางานเป็นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอ และจาเป็นแก่การบริหารงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้
๑๖.๑ ห้องทางานผู้บริหาร
๑๖.๒ ห้องทางานอาจารย์
๑๖.๓ ห้องทางานของเจ้าหน้าที่อื่น
๑๖.๔ พื้นที่สาหรับกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ สถาบันการศึกษาต้องมีงบประมาณของตนเอง มีแผนและการจัดสรรงบประมาณ
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ข้อ ๑๘ สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรจานวนเพียงพอตามลักษณะงาน และมีการกาหนด
ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน และอานาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน มีระบบการสรรหา
พัฒนา และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบการประเมินบุคคลที่ชัดเจนครอบคลุม ดังนี้
๑๘.๑ ผู้บริหาร
๑๘.๒ อาจารย์
๑๘.๓ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
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ข้อ ๑๙ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑๙.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ที่เป็นปัจจุบัน
๑๙.๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๙.๓ ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๙.๔ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ข้อ ๕ (๖)
๑๙.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๙.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
๑๙.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ข้อ ๒๐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้
๒๐.๑ เป็นอาจารย์ประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การบริหาร การศึกษา
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามวรรค ๑ ต้ อ งมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
๒๐.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๐.๓ ดารงตาแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒๐.๔ เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ข้อ ๒๑ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้
๒๑.๑ เป็นอาจารย์ประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การบริหาร การศึกษา
ในกรณีที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามวรรค ๑ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
๒๑.๒ มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ข้อ ๒๒ ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีหน้าที่บริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
ข้อ ๒๓ อาจารย์
๒๓.๑ อาจารย์ประจาต้องมี
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๒๓.๑.๑ คุณสมบัติตามข้อ ๑๙.๒ - ๑๙.๗
๒๓.๑.๒ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ สาหรับอาจารย์
ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
๒๓.๑.๓ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์
หรือสาขาอื่น โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
ทั้ ง นี้ ถ้ า ส าเร็จ การศึก ษาสาขาอื่ นที่ ไม่ใ ช่ สาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องมีจานวนรวมไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
๒๓.๑.๔ มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
กรณีอาจารย์ประจาไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา
ต้องผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย ๖ เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และ
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
๒๓.๑.๕ สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
๒๓.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี
๒๓.๒.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
๒๓.๒.๒ มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่ตรง
หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติหรือสอนในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย ๒ ปี
๒๓.๒.๓ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๒๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมี
๒๓.๓.๑ คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒๓.๓.๒ มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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ในกรณี ที่อ าจารย์ ผู้รับผิ ด ชอบหลักสู ต รส าเร็จ ปริญญาโทสาขาอื่ น ต้ องมี
ประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๓.๓.๓ ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา
ทาหน้าที่บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ข้อ ๒๔ สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา ดังนี้
๒๔.๑ อัตราส่วนของอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time
Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน ๑ : ๖
กรณี ส ถาบั น การศึ ก ษาใหม่ อั ต ราส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าต่ อ นั ก ศึ ก ษา
ไม่เกิน ๑ : ๘
๒๔.๒ อัตราส่วนอาจารย์ประจา หรือพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา
การสอนภาคปฏิบัติสามารถให้พยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
มีจานวนไม่มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของจานวนอาจารย์ประจาที่ต้องการแต่ละรายวิชา
(๑) อัตราส่วนอาจารย์ประจา หรือพยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ที่ไม่ปฏิบัติงานประจาในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๘
(๒) อั ต ราส่ ว นพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ท าหน้ า ที่ ผู้ ส อนภาคปฏิ บั ติ ในขณะที่
ปฏิบัติงานประจาต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๔
๒๔.๓ สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา
สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท โดยระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๔๐
ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ข้อ ๒๕ สถาบันการศึกษาต้องวางแผนและพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจานวน คุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ข้อ ๒๖ สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และจาเป็น
ข้อ ๒๗ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หมวด ๒
การจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ ๑
หลักสูตร
ข้อ ๒๘ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ส่วนที่ ๒
อาคาร และสถานทีศ่ ึกษา
ข้อ ๒๙ สถาบั น การศึกษาต้องจั ด ให้มีอาคาร สถานที่ ศึกษา ที่ มี ก ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสร้างความสร้างสรรค์และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา ดังนี้
๒๙.๑ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้ องประชุม และห้ องอื่น ๆ ที่เอื้ออานวยต่อการจัด การเรียนการสอนหลายรูปแบบตามที่กาหนด
ในหลักสูตร
๒๙.๒ มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา
ข้อ ๓๐ สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีจานวนผู้รับบริการ
สุขภาพที่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา และเอื้ออานวยต่อการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๐.๑ กรณีฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
๓๐.๑.๑ สถานพยาบาลต้องสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับและทุกสาขาทางการพยาบาล
๓๐.๑.๒ หอผู้ป่วยและหน่วยบริการต้องมีระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสาร
ด้านการบริการพยาบาล และระบบควบคุมคุณภาพการพยาบาล มีจานวนเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
มีสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
๓๐.๒ กรณีฝึกปฏิบัติงานในชุมชนต้องครอบคลุมลักษณะของชุมชนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ ๓๑ สถาบัน การศึกษาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในภาคบ่ายหรือภาคดึก ต้องจัดให้มี
สถานที่พักที่มีระบบความปลอดภัย
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ส่วนที่ ๓
อุปกรณ์การศึกษา
ข้อ ๓๒ สถาบันการศึกษาต้องมีอุปกรณ์การศึกษาจานวนเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
ดังนี้
๓๒.๑ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ในสถานการณ์จริง
๓๒.๒ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
และหรือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓๒.๓ โสตทั ศ นู ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอน สื่ อ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์
และสื่อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อ ๓๓ สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งมี สื่ อ การเรี ย นการสอน หรื อ ปริ ม าณหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังนี้
๓๓.๑ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓๓.๒ ตาราเรียน หนังสือที่สอดคล้องกับรายวิชา
๓๓.๓ วารสารการพยาบาล
๓๓.๔ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ที่ให้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ได้แก่
หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ สื่อโสตทัศนวัสดุและอื่น ๆ
หมวด ๓
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๔ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบและการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หมวด ๔
นักศึกษา
ข้อ ๓๕ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดการหรือดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาและสนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้
๓๕.๑ มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
และการประเมินผลคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
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๓๕.๒ มี ร ะบบการดู แ ลและให้ ค าปรึ ก ษานั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ และการดาเนินชีวิต
๓๕.๓ มีระบบการพัฒนานักศึกษา เช่น มีองค์กรนักศึกษา มีแผนการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการนักศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพ
และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
หมวด ๕
การขอรับรองสถาบันการศึกษา
ส่วนที่ ๑
ข้อ ๓๖ ผู้ขอรับรองสถาบันการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓๖.๑ เป็นผู้จัดตั้ง หรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
๓๖.๒ ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓๖.๓ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓๖.๔ ไม่เป็น โรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ข้อ ๕ (๖)
๓๖.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓๖.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
๓๖.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับรอง ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๓๖.๒ ๓๖.๓ ๓๖.๔ ๓๖.๕ ๓๖.๖ และ ๓๖.๗ ด้วย
ส่วนที่ ๒
การยื่นคาขอรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๓๗ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ เลขาธิ ก ารตามแบบที่
สภาการพยาบาลประกาศกาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักฐาน
ดังนี้
๓๗.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
๓๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา
๓๗.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
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๓๗.๔ รายงานเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
๓๗.๕ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ข้อ ๓๘ ให้เลขาธิการรวบรวมคาขอและหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เสนอความเห็ น โดยไม่ ชั ก ช้ า ในการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการอาจให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ รอง
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมชี้แจงประกอบคาขอด้วยก็ได้
สาหรับสถาบันการศึกษาที่จะจัดตั้งใหม่ ให้ยื่นขอพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดดาเนินการ
ตามที่ ส ภาการพยาบาลประกาศกาหนด การยื่ นขอรั บรองสถาบันการศึกษาให้กระท าเมื่อสถาบัน
เปิดดาเนินการแล้ว โดยยื่นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔
ข้อ ๓๙ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสภาการพยาบาลและจะครบก าหนด
ระยะเวลาการรับรอง ต้องยื่นขอรับรองล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน โดยให้นาความในข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง มีหน้าที่ดังนี้
๔๐.๑ ให้ คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาและการจัด
การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
๔๐.๒ ช่วยเหลือดูแล และกากับสถาบันการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ร ะดั บ วิ ช าชี พ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้ อ บั ง คับ สภาการพยาบาลหรือ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
๔๐.๓ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ขอเปิด
ดาเนินการใหม่ กรณีสถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
๔๐.๔ รายงานผลการด าเนิ น งานของสถาบั น การศึ ก ษาต่ อ สภาการพยาบาล
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔๐.๕ กรณี ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของสถาบั น การศึ ก ษา
พี่เลี้ยงให้รายงานต่อสภาการพยาบาลทันที
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๔๐.๖ เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การพิจารณาและการแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการพิจารณา
รับรองสถาบันการศึกษา โดยจัดทาเป็นประกาศสภาการพยาบาล
ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณารับรองสถาบันการศึกษาแล้ว ให้เลขาธิการดาเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาหรือไม่รบั รองสถาบันการศึกษา ให้เลขาธิการแจ้งให้
ผู้ยื่นคาขอรับรองสถาบันการศึกษาทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาการพยาบาลได้รับคาขอ
พร้อมหลักฐานครบถ้วนตามที่กาหนด
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๓ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการได้รับรองตามข้อบังคับนี้ หากมีการเพิ่มจานวนนักศึกษา
ในหลักสูตรเดิม หรือเพิ่มแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือขอเปิดหลักสูตรใหม่นอกเหนือจาก
หลักสูตรเดิม
ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๖ ยื่นคาขอรับรองการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ต่อเลขาธิการตามแบบที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนดก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
๔๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา
๔๓.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง หรือผู้ดาเนินการ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
๔๓.๔ รายงานรายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ในหลั ก สู ต รเดิ ม หรื อ เพิ่ ม แผนการจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ หรื อ ขอเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากหลักสูตรเดิม
๔๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีการเพิ่มแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือขอเปิดหลักสูตรใหม่
นอกเหนือจากหลักสูตรเดิม สภาการพยาบาลอาจไปเยี่ยมตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๔๔ เมื่อเลขาธิการได้รับคาขอตามข้อ ๔๓ แล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๓๘ โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

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

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

๕๐.๒
๕๐.๓
๕๐.๔
๕๐.๕

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

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

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

