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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา 
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  
ต้อง มุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต   โดยมีหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน   
และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด  จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนอืจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



   

 
 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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มาตรฐานคณุวุฒิระดบับัณฑติศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร ์

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. ชื่อสาขา และสาขาวิชา  

ชื่อสาขา  
พยาบาลศาสตร ์

 Nursing Science 
ชื่อสาขาวิชา 
๑.๑ ปริญญาโท 

๑.๑.๑ การพยาบาลผู้ใหญ ่
๑.๑.๒ การพยาบาลเด็ก  
๑.๑.๓ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
๑.๑.๔ การพยาบาลผู้สงูอายุ 
๑.๑.๕ การผดุงครรภ์ 
๑.๑.๖ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
๑.๑.๗ การพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ 
๑.๑.๘ การบรหิารการพยาบาล 
๑.๑.๙ การพยาบาลสาขาอื่นๆ  
 

๑.๒ ปริญญาเอก 
พยาบาลศาสตร ์

 Nursing Science 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
๒.๑ ปริญญาโท 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต      
ช่ือย่อปริญญา พย.ม. (ช่ือสาขาวิชาเป็นภาษาไทย)   
Master of Nursing Science  
ช่ือย่อปริญญา M.N.S. (ช่ือสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)  

๒.๒ ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)   
Doctor of Philosophy (Nursing Science) 
ช่ือย่อปริญญา 
  ปร.ด. (พยาบาลศาสตร)์ 
 Ph.D. (Nursing Science) 
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๓. ลักษณะของสาขา  
พยาบาลศาสตร์เป็นศาสตร์ของการปฏิบัติการพยาบาล ที่ปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกวัย 

ทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จากศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะการ
พยาบาล และประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพท่ีเอื้ออาทร  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่
ในวาระสุดท้ายของชีวิต การพยาบาลยังรวมถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การให้ความรู้ และคําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและประชาชน การเสริมสร้างพลังเพื่อให้ผู้ป่วย 
ครอบครัว และชุมชนสามารถดูแลตนเองและพึ่งพากันเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะเจ็บป่วยและ
ข้อจํากัดได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นได้ การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลจําเปน็ต้องทําการวิจัย 
เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการที่ ดีที่สุด ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ การพยาบาล  
มีสาขาวิชาต่างๆ เช่น การพยาบาลผู้ใหญ่หรือการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ การพยาบาลเด็ก  
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การผดุงครรภ์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก  เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังมีแขนงย่อยในแต่ละสาขา เช่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและความพิการ การพยาบาลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง การพยาบาลภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน การพยาบาลภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลผู้บาดเจ็บและ
สาธารณภัย เป็นต้น 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

๔.๑ ปริญญาโท 
๑) มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถเป็นผู้ช้ีนําความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมี

ทกัษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
๒) มีความรอบรู้ในเน้ือหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติการพยาบาลสาขาวิชาเฉพาะ หรือการบริหารจัดการ 
๓) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์

ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาหรือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย  

๔) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเน่ือง  
๕) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ 

รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
๖) สามารถทําการวิจัยหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอดจน

เผยแพร่ผลการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน 
๗) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธีแก้ไข

ปัญหาทางการพยาบาลที่ซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ 
๘) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

สุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาวิชาที่ศึกษา  
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๔.๒  ปริญญาเอก 
๑) สามารถกําหนดปัญหาการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์ทางด้านสุขภาพหรือการ

พยาบาลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
๒) สามารถทําการวิจัยที่สร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับสากล 
๓) มีภาวะผู้นําในทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถช้ีนําความถูกต้องและนําการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล 
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทั้งในด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 
๕) สามารถอุทิศตนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

๕.๑ ปริญญาโท 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐานในการ

ดําเนินการหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทไว้ ๕ ด้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขา
พยาบาลศาสตร์  ดังน้ี 

๕.๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
๒) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น         
๓) มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ  
๔) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล 
๕) ช้ีนําความถูกต้อง หยิบยกปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม 
๖) สามารถปกป้องสิทธิของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการสุขภาพ    

 ๕.๑.๒  ด้านความรู้ 
๑) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างเป็น
องค์รวม   

๒) มีความรู้ทางวิทยาการทีท่ันสมัยในการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  
๓) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา 
๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรือ่งต่างวัฒนธรรม ในการให้การพยาบาลผูป้่วยและผู้ใช้บริการ 

๕.๑.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรูจ้ากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตรอ์ื่นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อนําไปปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา   
 ๒) สามารถบรูณาการความรูจ้ากทฤษฎีทางการพยาบาลศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ในการให้การพยาบาลผูป้่วย/ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวมหรือการบริหารจัดการ 
 ๓) สามารถคัดกรองสาระความรู้เพื่อการสอน หรือจัดให้มกีารเรียนรู้ หรือให้คําปรึกษาแกผู่้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ ญาติผู้ดูแล บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ร่วมทีมสุขภาพอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป 
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 ๔) มีความคิดริเริ่มในการแกไ้ขปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ 

๕) สามารถวิเคราะห ์และแก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อนของผูป้่วยหรือผู้ใช้บริการได้อย่างสร้างสรรค์ 
๖) สามารถดําเนินการโครงการสําคัญ หรอืโครงการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
๗) สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการ

ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาเฉพาะ  
๕.๑.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพันธภาพเชิงบําบัดโดยการมีส่วนร่วมของผูป้่วยหรือ
ผู้ใช้บริการทัง้ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อบรรลผุลลัพธ์ที่คาดหวัง 

๒) มีความสามารถในการบริหารจัดการ   แก้ปัญหาที่ ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์   

๓) มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเน่ือง    
๔) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม  
๕) ประสานงานและร่วมทํางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
๕.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนํามาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาล 

๒) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป   

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาด้วยตนเอง  สื่อสารข้อมูลสารสนเทศและ
ผลการศึกษาค้นคว้าต่อนักวิชาการและสาธารณชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีมาตรฐาน  
 

 ๕.๒  ปริญญาเอก 
สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สาขาพยาบาลศาสตร์ที่กําหนดไว้  ดังน้ี 

๕.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างผู้รู้ ด้วยหลักการท่ีมี

เหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม โดยปราศจากอคติและคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น 
๒) เป็นผู้นําในการหยิบยกและแกป้ัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใหเ้กิดการทบทวนและแก้ไข  
๓) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในวิชาชีพและในสังคม 
๔) ตระหนักถึงความสําคัญในการอุทิศตนและเป็นผู้นําเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม       

๕.๒.๒ ด้านความรู้ 
๑) มีความเข้าใจถ่องแท้และลึกซึง้ในศาสตรท์างการพยาบาล  
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๒) มีความรู้ที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
ประเด็นปัญหาสําคัญที่เป็นอยู่ และแนวโน้มในอนาคต  

๓) มีความสามารถในการทําการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ในระดับ
สากล 

๔) ประยุกต์ความรูใ้นเทคนิคการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรปุให้เป็นที่ยอมรับในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๕) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถ่องแท้และกว้างขวางเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ 

และแนวปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและระดับสากล   
๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถประเมินและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากผลงานการวิจัยและทฤษฎี โดยบูรณาการ
แนวความคิดต่างๆ ทั้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

๒) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ ในประเด็นและปัญหาสําคัญในวิชาชีพการพยาบาล 

๓) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิชาชีพ 

๕.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล  

และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
๒) วางแผนในการปรบัปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๓) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นํา

ในทางวิชาการ วิชาชีพการพยาบาลและสังคม 
๕.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีความสามารถคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพื่อนํามาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาที่สําคัญและซบัซ้อนที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และวิชาชีพการพยาบาล 

๒) สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนทั่วไป   

๓) นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน  ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  

สภาการพยาบาล  

 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 

๗.๑ ปริญญาโท 
โครงสร้างของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดังน้ี 
 จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตข้ันตํ่าของแต่ละหมวด
วิชา ดังน้ี 
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๗.๑.๑ แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม มีโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี  

๑)  วิชาแกนของมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๒)  วิชาเฉพาะสาขาวิชา   ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต  
๓)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต  
๔)  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 

 ๗.๑.๒ แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยเพิ่มเติมรายวิชาทางการพยาบาล
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สําหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีต้องการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทางการ
พยาบาลเฉพาะสาขาวิชา   มีโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี  
                    ๑)  วิชาแกนของมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
    .  ๒)  วิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

๓)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต  
๔)  สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

 ๗.๒ ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตข้ันตํ่าของแต่ละหมวดวิชา 

ดังน้ี 
๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ โดยมีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต สถาบันการศึกษาอาจกําหนดใหเ้รยีน
รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันการศึกษากําหนด โดยไม่นับหน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาใน
โปรแกรมน้ีต้องมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาโท  

๗.๒.๒ แบบ ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  
แบบ ๒.๑ ผู้ทีส่ําเรจ็ปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ

เรียนรายวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต  
แบบ ๒.๒ ผู้ที่สําเรจ็ปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต    

และเรียนรายวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต  
 
๘. เน้ือหาสาระสาํคัญของหลักสูตร  

๘.๑ ปริญญาโท 
๘.๑.๑ แผน  ก   

     วิชาแกนของมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อย ต่อไปน้ี   
นโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นํา

ทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรม การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย สถิติ ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
พยาบาล  

     วิชาเฉพาะสาขาวิชา   ประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อย ต่อไปน้ี   
การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงเฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดในหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา 
  



มคอ.๑ 

๗ 
 

 

       สําหรับสาขาวิชาบริหารการพยาบาล  ให้มเีน้ือหาอย่างน้อย ต่อไปน้ี  
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ องค์กรสุขภาพและองค์กรทางการพยาบาล  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางสุขภาพและการพยาบาล การจัดการสุขภาพในองค์กรสุขภาพ สารสนเทศ 
ทางสุขภาพ ปฏิบัติการบริหารองค์กรทางสุขภาพและการพยาบาล  

 วิชาเลือก   เลือกจากเน้ือหาต่อไปน้ี  
               แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง หรือการสอนทาง 
การพยาบาล  หรือการบริหารการพยาบาล  หรืออื่นๆ ที่ เป็นจุดเน้นของหลักสูตรหรืออัตลักษณ์ที่
สถาบันการศึกษากําหนด  
    สําหรับสาขาบริหารการพยาบาล  ให้เลือกการพยาบาลในคลินิกเฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสรร  
  วิทยานิพนธ์  เป็นการทําวิจัยเรื่องที่ตรงกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดในหลักสูตร 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เช่ือถือได้ ผลการวิจัยสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation 
Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
 

                ๘.๑.๒ แผน  ข   
วิชาแกนของมหาบัณฑิต ประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อย ต่อไปน้ี   

นโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ  การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นํา
ทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรม การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย สถิติ ทฤษฎี และแนวคิดทางการ
พยาบาล                            

วิชาเฉพาะสาขาวิชา ประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อย ต่อไปน้ี      
 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงเฉพาะสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา การพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา 
ทั้งน้ี วิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา ต้องมีจํานวนหน่วยกิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มากกว่า 
การศึกษารายวิชาการพยาบาลในหลักสูตรแผน ก 

สําหรับสาขาวิชาบริหารการพยาบาล  ให้มีเน้ือหาอย่างน้อยต่อไปน้ี  
          การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ องค์กรสุขภาพและองค์กรทางการพยาบาล  

การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพและพยาบาล การจัดการสุขภาพในองค์กรสุขภาพ  สารสนเทศทางสุขภาพ 
ปฏิบัติการบริหารองค์กรทางการพยาบาล และสัมมนาการบริหารการพยาบาล 

วิชาเลือก  เลือกจากเน้ือหาต่อไปน้ี  
แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง หรือ การสอนทางการ

พยาบาล หรือการบริหารการพยาบาลหรืออื่นๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตร หรือสะท้อนอัตลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษา 

        สําหรับสาขาวิชาบริหารการพยาบาล  ให้เลือกการพยาบาลในคลินิกสาขาวิชาเฉพาะ 
ที่เลือกสรร  

  สารนิพนธ์   เป็นการทําโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล โดยใช้กระบวนการที่
เช่ือถือได้ เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ทางคลินิก การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกที่
พัฒนาใหม่ไปใช้อย่างเปน็ระบบ การสร้างสื่อการสอนสําหรับผู้ป่วยและทดลองปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน หรือ
การทํากรณีศึกษาองค์กรสุขภาพ/ผู้ป่วยเฉพาะปัญหาสุขภาพเพื่อความรู้ใหม่ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล 



มคอ.๑ 

๘ 
 

 

 ๘.๒ ปริญญาเอก 
๘.๒.๑ วิชาแกน ประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อยต่อไปน้ี 
ปรัชญาวิทยาศาสตร์และปรัชญาพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การวิจัยข้ันสูง 

(เชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพข้ึนอยู่กับจุดเน้นของสถาบันการศึกษา) สถิติข้ันสูงระบบสุขภาพและการ
พัฒนาวิชาชีพ/นโยบายและระบบสุขภาพ/ภาวะผู้นํา 

๘.๒.๒ วิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในเน้ือหาสาระของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของ

นักศึกษา ทั้งในกลุ่มเน้ือหา  และระเบียบวิธีวิจัย โดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๘.๒.๓ วิทยานิพนธ์  

  ๑) เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความรู้ใหม่และเกิดความก้าวหน้าต่อวิชาชีพ
การพยาบาล 
  ๒) มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผลการวิจัยเช่ือถือได้  
  ๓) ใช้ภาษาเชิงวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม 

  ๔) มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม 
๕) มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
๘.๒.๔ การเพ่ิมพูนประสบการณ์วิจัย 
ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดกจิกรรมการเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยให้เหมาะสมกับผู้เข้าศึกษา

และแผนการศึกษา  ทั้งน้ีต้องไม่ตํ่ากว่า  ๒๔๐ ช่ัวโมง สําหรับแบบ ๑ และไม่ตํ่ากว่า  ๑๘๐ ช่ัวโมง สําหรับ
แบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒ 
 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  
          ๙.๑ กลยุทธ์การสอน  
               ปริญญาโท 

               จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ โดยให้ผู้เรียนมีการช้ีนํา กํากับการเรียนรู้ และ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมุ่งมัน่ในผลสําเร็จการเรียนรูต้ลอดกระบวนการเรียนการสอน  ส่งเสริมวิธีการเรียน
การสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผลการเรียนรู้รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์ แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการให้บริการในสถานการณ์จริงแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน หรือปัญหา
สุขภาพที่สําคัญของชุมชน รวมถึงการนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล   
              ปริญญาเอก 

              จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีการช้ีนํา การควบคุมตนเอง และการสังเคราะห์ความรู้   
โดยมุ่งมั่นในผลสําเรจ็ตลอดกระบวนการเรยีนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นความรู้ต่างๆ 
ที่ทันสมัย เน้นวิธีการเรียนการสอนแบบสัมมนา การศึกษา และวิจัย อย่างเป็นอิสระ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็น
นักวิจัยและนักวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล 

 

  



มคอ.๑ 

๙ 
 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ยึดผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา

ผลการเรียนรู้เป็นสําคัญ ใช้วิธีการการประเมินเชิงพัฒนา โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ให้โอกาสได้
สะท้อนคิดจากการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง  ผลการเรียนรู้นําสู่การพัฒนาความก้าวหน้า ในด้าน
วิชาการและการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

สถาบันการศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ครบทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยจัดทาํการทวนสอบในระดับรายวิชา (ถ้ามี) และระดับหลักสูตร เมื่อได้
ดําเนินการทวนสอบแล้ว ให้จัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
และจัดทําแผนการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้  
  ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 ระดับปริญญาโท 
๑) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร ์
๒)  มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย ๑ ป ี
๓)  มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามทีส่ถาบันการศึกษากําหนด 

 

 ระดับปริญญาเอก 
   ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีต้องมี  
๑)  มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี 
๒)  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ร่วมในผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่องใน

วารสารที่มีมาตรฐานสากล หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 

๓) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
๔) มีคุณสมบัติอื่นตามทีส่ถาบันการศึกษากําหนด 

 

                ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ต้อง 
 ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล แผน ก  หรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ แผน ก ในกรณีที่สําเร็จปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการ
พยาบาลเพิ่มเติม และการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาในระดับปริญญาโท ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ กรณีที่มี
ประสบการณ์การทํางานในคลินิกหรือการสอนในคลินิกในสาขาตรงกันให้เรยีนเฉพาะวิชาทฤษฎี 
 ๒)  มีผลงานวิจัย/ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล 
หรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 
 ๓)  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานตามทีส่ถาบันการศึกษากําหนด 
 ๔)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 



มคอ.๑ 

๑๐ 
 

 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสถาบันการศึกษา และกําหนดแนวทางเพื่อ

ประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายของผู้เรียน การเทียบโอนหน่วยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยที่ผู้เรียนได้ประโยชน์และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างน้อย   
 
๑๒. คณาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ 
     ระดับปริญญาโท 

๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือ 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างน้อย ต้องมีประสบการณ์การสอน และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์
อย่างต่อเน่ือง ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง อาจารย์ที่
สอนรายวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลช้ันหน่ึง ที่เป็นปัจจุบัน และมีประสบการณ์การสอน/การวิจัย/ปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิกในสาขาวิชาน้ันไม่น้อยกว่าห้าปี หลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล 
ในสาขาวิชาน้ัน สถาบันอุดมศึกษาอาจจดัให้มีอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
    ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลช้ันหน่ึงที่เป็นปัจจุบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า หรอืสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการ
พยาบาล หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์อย่างต่อเน่ือง ในวารสารนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
     ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรอืเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่สัมพันธ์กับหลกัสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการ
พยาบาลในสาขาวิชาตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน และดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาที่ตรงกับหลักสูตรหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  และมีผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในวารสารนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใน
วารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre) เป็นอย่างน้อย 
  ๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล
หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขา
พยาบาลศาสตร์  และต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตีพิมพ์อย่างต่อเน่ือง 
ในรอบห้าปีที่ผ่านมาในวารสารวิชาการนานาชาติที่รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือใน
วารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre)   



มคอ.๑ 

๑๑ 
 

 

  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารย์ประจาํ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย  

 

 ปริญญาเอก 
               ๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่
สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล  มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ตํ่ากว่าสองปี และมี
ผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพมิพ์อย่างต่อเน่ืองในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสาร
นานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
  ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ต้องเป็นอาจารย์ประจํา  มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลช้ันหน่ึงที่เป็นปัจจุบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่
สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล  มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ตํ่ากว่าสองปี และมี
ผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการ
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
  ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ต้องมีประสบการณ์การสอนบณัฑิตศึกษาไม่ตํ่ากว่าสองปี และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับ
ปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในรอบห้าปีที่ผ่านมา  ในวารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง  หรือในวารสารวิชาการที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
  ๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล  
หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่สมัพนัธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล และต้องมี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองในรอบห้าปีที่ผ่านมาใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่
มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย 
                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารที่มีช่ืออยู่ในรายการของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)   

คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 



มคอ.๑ 

๑๒ 
 

 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของหลักสตูรทั้งในงานบริหาร การเงิน และการบริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 
๑) มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มีอุปกรณ์โสตที่เพียงพอ 

และพร้อมใช้ 
๒) มีห้องทํางานหรือห้องศึกษาสําหรับผูเ้รียนอย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน และเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
๓) มีห้องทํางานอาจารย์ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และเอือ้ต่อการทํางานและให้การปรกึษาแก่ผูเ้รียน 
๔) มีห้องปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาตามหลักสูตร และมีอุปกรณ์เพียงพอในการฝึกทักษะ

ข้ันสูง 
๕) มีคอมพิวเตอร์จํานวนทีเ่พียงพอ และทันสมัยสําหรับผู้เรยีนทุกคน เพื่อการค้นคว้าโดยเฉพาะ 
๖) มีห้องสมุดที่มีตํารา และหนังสือที่ทันสมัย ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือมีอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค วารสารวิชาชีพการพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๗) มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล  และฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 
๘) มีแหล่งฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผู้เรียนปริญญาโทตรงตามสาขาวิชาและสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง และมีจํานวนผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเพียงพอสําหรับการฝึกปฏิบัติ 
  ๑๓.๒ การจัดการ 

    ๑) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
    ๒) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง 
    ๓) มีการจัดเตรียมทรัพยากรทกุประเภทให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
    ๔) มีการประเมินคุณภาพของทรัพยากรทุกประเภท รวมทั้งแหล่งฝึกอย่างน้อยทุกภาคการศึกษา 
    ๕) มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และผู้เรียนเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษา ภายหลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์  
      ๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
      ๒) พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน 
      ๓) พัฒนาให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงและได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ 
ความชํานาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล และมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ  
      ๔) จัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้อาจารย์ทําการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติอย่างเพียงพอ หรือตามที่กําหนดในการประกันคุณภาพภายในโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นอย่างน้อย 



มคอ.๑ 

๑๓ 
 

 

      ๕)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้  
      ๖)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงาน รวมทั้งที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรหรืออัตลักษณ์ของ
สถาบันเพิ่มเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานน้ี 
        ๑๕.๑ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลัก 

๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ (มคอ.๒) ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ครอบคลมุหัวข้อ    
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาน้ัน 

๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนใหส้มบรูณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)  

๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา  

๖) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยรอ้ยละ ๕๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และนําผลการทวนสอบไป
ปรับปรงุการประเมินผล  

๗)  มีระบบ กลไก และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์/สาร   
นิพนธ์ของผู้เรียน เพื่อให้สําเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาทีห่ลักสูตรกําหนด  

๘)  อาจารย์ประจําผูส้อนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานทีเ่ป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาของอาจารย์ 

๙)  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทกุช้ันปีที่มีต่อหลักสูตร และคุณภาพการสอนและการใหก้าร
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐  

   ๑๐)  อาจารย์พยาบาลประจําที่สอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตรทุกคน มีคุณสมบัติครบ
ตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย  

   ๑๑)  อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผูเ้รยีน ไม่เกิน ๑:๕ รวมทุกหลักสูตร หรือสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๑:๑๐  หากควบคุมทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นไปตามสัดส่วน วิทยานิพนธ์ ๑ 
เรื่องเท่ากับสารนิพนธ์ ๒ เรือ่ง สําหรบัสถาบันที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลานาน อาจารย์
ที่มีศักยภาพอาจควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า ๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง 



มคอ.๑ 

๑๔ 
 

 

         
๑๕.๒ การประเมินผล 
ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี เป็นเวลาต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการดําเนินการบรรลุ

ตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีในข้อ ๑-๑๒ และมีผลการดําเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีรวม ซึ่งรวม
ทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน หรือจุดเน้นของหลักสูตรที่ระบุให้ประเมินผลการดําเนินการในแต่ละป ี
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

สถาบันการศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาล
ที่สามารถให้ปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้  และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางการ
พยาบาลเป็นครั้งแรกต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จะต้องเปิดดําเนินการเฉพาะในสถานที่ต้ังเท่าน้ัน แนวทางในการ
ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร มีดังน้ี 

๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหาร
จัดการการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒) สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
ให้มีองค์ประกอบตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓) ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เน้ือหาสาระสําคัญ
และผลการเรยีนรู้ ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นหลัก สถาบัน
อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตร ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบันซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่น จากน้ันจัดทํา
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร โดยใช้หัวข้อและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็น
แนวทาง 

๔) กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ สู่รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
กําหนดกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 

   ๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และ/หรือ ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต และ/หรอื 
ดุษฎีบัณฑิต  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

๑๓)  อาจารย์ผูส้อนในหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิางการพยาบาล   
ภายนอกสถาบัน ในแต่ละปกีารศึกษา 

๑๔)  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรอืการประเมินผลการเรียนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ล้ว 

   ๑๕)  อาจารย์ประจําผูส้อนในหลักสูตรทีเ่ป็นอาจารย์ใหมทุ่กคน ได้รับการปฐมนิเทศและพัฒนาด้าน   
          การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๑๖)  อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มโีครงการวิจัยที่ได้รบัทุนสนับสนุน 
   ๑๗)  อาจารย์ประจําผูส้อนในหลักสูตรได้รบัการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕   
          ช่ัวโมง/ปีการศึกษา  

๑๘) ระดับความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อทรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย 
       กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 



มคอ.๑ 

๑๕ 
 

 

แล้วจัดทํารายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้หัวข้อและรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็นแนวทาง 

๕) เสนอขอความเห็นชอบหรือการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบัน ตามระเบียบข้ันตอนการ
ปฏิบัติของสถาบันการศึกษา และเสนอหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติต่อสภาการพยาบาลก่อนการเปิดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้ว 

๖) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานการจัดการสอน
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปรับปรุงในรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนามที่รับผิดชอบเสนอต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ประจําภาค
การศึกษาหรือประจําปีตามที่สถาบันการศึกษากําหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้รวบรวมข้อมูลจากการรายงาน
ของอาจารย์ผู้สอนและการทวนสอบ จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปี อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดการเรียนการสอน 

๗) เมื่อครบรอบหลักสูตร แต่ละสถาบันจัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หลักสูตรที่มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว้ในหลักสูตร นําผลการประเมิน มาวิเคราะห์/
ทบทวนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗.  การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 

       
 
 


