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ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา  ๘  (๓)  ประกอบมาตรา  ๒๒  (๓)  (ค)  (ฐ)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการสภาการพยาบาล  โดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.๒๕๒๘  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เ รียกว่า  “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  คณะวิชา  สํานักวิชา  หรือสถานศึกษา

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งทําการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อให้
ผู้สําเร็จการศึกษาขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และทําการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดี  หรือผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งอื่น 
ที่เทียบเท่าของสถาบันการศึกษา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งขึ้น  เพื่อดําเนินการ

ตามข้อบังคับนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการพยาบาล 
“อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ 
การอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่
ข้อบังคับนี้เร่ิมบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด 
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“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจํา  ที่มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย 
ในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน   
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตร  ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา  ที่จัดการศึกษา   
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ  
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
ข้อ ๔ หลักสูตรที่สภาการพยาบาลจะให้ความเห็นชอบต้องดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ ๕ หลักสูตรจะต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  และมีรายละเอียดครบ 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แผนพัฒนาการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์แห่งชาติ  และภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา  หลักสูตรต้องมีสาขาวิชา  จํานวนหน่วยกิต  
เนื้อหาหรือสาระวิชา  ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

ขอ้ ๖ หลักสูตร  มีสาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๖.๑ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ/การพยาบาลผู้ใหญ่/การพยาบาลผู้สูงอายุ 
  ๖.๒ การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
  ๖.๓ การพยาบาลเด็ก 
  ๖.๔ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
  ๖.๕ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
  ๖.๖ การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย   
  ๖.๗ การผดุงครรภ์ 
  ๖.๘ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
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  ๖.๙ การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
  ๖.๑๐ การบริหารทางการพยาบาล/การจัดการทางการพยาบาล 
ข้อ ๗ โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นต่ํา
ของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

  ๗.๑ แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยการทําวิทยานิพนธ์  และ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  มีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 

   ๑) วิชาแกนของมหาบัณฑิต  จํานวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะสาขาวิชา  จํานวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

(ให้มีวิชาภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต) 

   ๓) วิชาเลือก  จํานวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
   ๔) วิทยานิพนธ์  จํานวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๗.๒ แผน   ข  เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิชา  โดยเพิ่ มรายวิชา 

ทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะทางการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา  มีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้  

   ๑) วิชาแกนของมหาบัณฑิต  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะสาขาวิชา  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต   

(ให้มีวิชาภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต) 

   ๓) วิชาเลือก  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
   ๔) สารนิพนธ์  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
  เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร   
   วิชาแกนของมหาบัณฑิต  ควรประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ 
    นโยบายและระบบสุขภาพ  ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ  การพัฒนา

ภาวะการเป็นผู้นําและการจัดการทางการพยาบาล  กฎหมายและจริยธรรม  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย   
สถิติ  ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 

   วิชาเฉพาะสาขาวิชา  ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยต่อไปนี้ 
    การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงที่สอดคล้องกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลเฉพาะสาขา  วิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา  วิชาการปฏิบัติ 
การพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา  ทั้งนี้  หากเป็นหลักสูตร  แผน  ข  วิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา  
ต้องมีจํานวนหน่วยกิต  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากกว่าการศึกษารายวิชาการพยาบาลในหลักสูตร  แผน  ก 
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    สําหรับสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล/การจัดการทางการพยาบาล  
ให้มีเนื้อหาอย่างน้อยต่อไปนี้  การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
การเงินการคลังด้านสุขภาพ  องค์กรสุขภาพและองค์กรพยาบาล  การจัดการคุณภาพการพยาบาล  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางสุขภาพและการพยาบาลสารสนเทศทางสุขภาพ  ปฏิบัติการบริหารองค์กรทางสุขภาพ
และการพยาบาล  ทั้งนี้  หากเป็นหลักสูตรแผน  ข  ให้มีการสัมมนาการบริหารการพยาบาล 

   วิชาเลือก  เลือกจากเนื้อหาต่อไปนี้ 
    แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  

หรือการสอนทางการพยาบาล  หรือการบริหารการพยาบาล  หรืออื่น ๆ  ที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตร  
หรืออัตลักษณ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด 

    สําหรับสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล/การจัดการทางการพยาบาล  
ให้เลือกการพยาบาลในคลินิกเฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสรร 

   วิทยานิพนธ์  เป็นการทําวิจัยเร่ืองที่ตรงกับการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา 
ที่กําหนดในหลักสูตร  เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล  โดยใช้กระบวนการวิจัย 
ที่เชื่อถือได้  ผลการวิจัยสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 

   สารนิพนธ์  เป็นการทําโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  โดยใช้
กระบวนการที่เชื่อถือได้  เช่น  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  การพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ทางคลินิก  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้อย่างเป็นระบบ  การสร้างสื่อการสอนสําหรับ
ผู้ป่วยและทดลองปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน  หรือการทํากรณีศึกษาองค์กรสุขภาพ/ผู้ป่วย 

ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต 
  ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
  ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
  ๘.๓ การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
  ๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
  ๘.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
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  ๘.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 

ข้อ ๙ คณาจารย์  และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ๙.๑ คุณสมบัติอาจารย์ 
   ๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร   
    (๑.๑) เป็นอาจารย์ประจํา  หรืออาจารย์พิเศษ 
    (๑.๒) อาจารย์ประจําต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน  สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
การผดุงครรภ์  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง 

    (๑.๓) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  และ 

    (๑.๔) มีประสบการณ์ด้านการสอน  และ 
    (๑.๕) มีผลงานทางวิชาการที่ ไ ม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อ 

การรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  สําหรับอาจารย์ที่สอนรายวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา  ต้องมีประสบการณ์สอน
ทางคลินิก  หรือปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในสาขาวิชานั้น  ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตร   
    (๒.๑) เป็นอาจารย์พยาบาลประจํา 
    (๒.๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน 
    (๒.๓) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  และ 
    (๒.๔) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อการรับปริญญา  

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
    (๓.๑) เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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    (๓.๒) มีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน 
    (๓.๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน 
    (๓.๔) มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือ 
    (๓.๕) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  และมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์  และ 
    (๓.๖) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ  ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจํานวน  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 
   ๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   

    (๔.๑) เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    (๔.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือ 
    (๔.๓) มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  และมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์  และ 

    (๔.๔) มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๕) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
    (๕.๑) เป็นอาจารย์ประจํา  ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก   
    (๕.๒) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
     (๕.๒.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  และ 
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      (๕.๒.๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์  เผยแพร่ 
ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง  หรือ 

     (๕.๒.๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น  แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

   ๖) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
    ประกอบด้วย  อาจารย์ประจําหลักสูตร  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ   
และผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๖.๑) กรณีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้อง 
     (๖.๑.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  หรือ 
     (๖.๑.๒) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท  หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง  

รองศาสตราจารย์  และ 
     (๖.๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 

เพื่อการรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้ รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    (๖.๒) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  ต้อง 
     (๖.๒.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  และ 
     (๖.๒.๒) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ในวารสารที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ 
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง  หรือ 

     (๖.๒.๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไ ม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น  แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง  เป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

      คุณสมบัติอื่นให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  
และตามที่กําหนดเพิ่มเติม 

  ๙.๒ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
   อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาไม่เกิน  ๑  ต่อ  ๕ 
  ๙.๓ บุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตร  ทั้งในงานบริหาร  การเงิน  

และการบริการโสตทัศนูปกรณ์  ให้มีจํานวนเพียงพอต่อปริมาณงาน 
หมวด  ๒ 

การจัดการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
 

 

ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ต้องดําเนินการ 
ตามหมวดน้ี 

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  การเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์  และการสําเร็จ
การศึกษา 

  ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
   ๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  จากสถาบัน 

การศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง 
   ๑๑.๑.๒ กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย  ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยสภาวิชาชีพ  หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร  กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ  ต้องมี
ใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร  หรือรับรองโดยหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล  
(Nursing  Regulatory  Authority)  ในประเทศของผู้สมัคร 

   ๑๑.๑.๓ มีประสบการณ์ทํางานพยาบาลมาแล้ว  อย่างน้อย  ๑  ปี  หรือ 
   ๑๑.๑.๔ มีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
  ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้  หรือประสบการณ์ 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้น  หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 



 หน้า   ๖๔ 
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  ๑๑.๓ การสําเร็จการศึกษา 
   การสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันการศึกษากําหนด   

และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ๑) แผน  ก 
     ๑.๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง 
     ๑.๒) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
     ๑.๓) ผลงานวิทยานิพนธ์  หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือ 

     ๑.๔) นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  
(Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว 

   ๒) แผน  ข 
    ๒.๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง 

ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  หรือเทียบเท่า  และ 
    ๒.๒) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  

ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้ง 
    ๒.๓) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
และรายงานการค้นคว้าอิสระ  หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ  ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษา 
  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องกําหนดให้มีการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  

แต่ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต 
  ในกรณีการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา 

ตามระเบียบของสถาบันการศึกษา 
  ระยะเวลาของการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  หรือ  ๒  ปี

การศึกษาแต่ไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา  หรือเป็นไปตามข้อบังคับ  หรือระเบียบของสถาบันการศึกษา 
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ข้อ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาค  หากใช้ระบบการศึกษาอื่นให้แสดงการเทียบเคียง
ระบบทวิภาค 

หมวด  ๓ 
การขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๑๔ สถาบันการศึกษาที่จะเปิดหลักสูตร  จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสามารถประสาท
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตได้  และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย  
๑  รุ่น  ยกเว้น  สถาบันที่ดําเนินการมาก่อนหน้านี้  สําหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเป็นคร้ังแรกต้องได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก 
สภาการพยาบาล  คร้ังละไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๒  คร้ัง  จนถึงปัจจุบัน   
การนับระยะเวลาการรับรองคร้ังที่  ๒  ให้นับได้ตั้งแต่วันที่สภาการพยาบาลมีมติ 

  แนวทางในการดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่  หรือการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร  
มหาบัณฑิต  มีดังนี้ 

  ๑๔.๑ สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน  ก่อนเปิดรับนักศึกษา  เม่ือสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว  จึงเสนอสภาสถาบัน  และเม่ือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว  ให้แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลทราบ 

ข้อ ๑๕ หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบมี  ดังนี้ 
  ๑๕.๑ หลักสูตรใหม่ของสถาบันการศึกษา  ตามข้อ  ๑๔  ที่สภาการพยาบาล 

ให้การรับรองสถาบันการศึกษาแล้ว 
  ๑๕.๒ หลักสูตรปรับปรุง 
ข้อ ๑๖ ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ข้อ ๑๗ ผู้ประสงค์จะย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตร  ให้ย่ืนแบบคําขอต่อเลขาธิการตามแบบ 

ที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 
  ๑๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 
  ๑๗.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา 
  ๑๗.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
  ๑๗.๔ หลักสูตร  จํานวน  ๖  เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียด 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด 

  ๑๗.๕ หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่สภาการพยาบาลเห็นสมควรให้มี 



 หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๑๘ ให้เลขาธิการรวบรวมคําขอและหลักฐานต่าง ๆ  ส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ประกาศหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  อาจเชิญผู้ย่ืนคําขอเข้าชี้แจง
ประกอบคําขอด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๑ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา  และมีมติเก่ียวกับหลักสูตรใด  ตามหมวด  ๓  แล้ว  
ให้เลขาธิการดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบ  หรือไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น  
ให้ผู้ย่ืนคําขอ  หรือผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๒ ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่เกิน  
๕  ปี 

ข้อ ๒๓ เม่ือสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษา  
และบริหารสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และรายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญ  ได้แก่  จํานวน
และรายชื่ออาจารย์  ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์  จํานวนนักศึกษา  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  และแหล่งฝึกปฏิบัติ  
เม่ือสิ้นสุดวงรอบการรับรองหลักสูตร 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๒๔ หลักสูตรใดที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  อาจถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ได้ในกรณี  ดังนี้ 

  ๒๔.๑ จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ดําเนินการตามหลักสูตร 
ที่กําหนด 

  ๒๔.๒ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง  หรือการปรับปรุงหลักสูตร  หรือไม่ปฏิบัติ  หรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์  หรือเง่ือนไขที่สภาการพยาบาลได้กําหนดในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สภาการพยาบาลได้ตรวจพบหลักฐานว่า  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา  ไม่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้สภาการพยาบาลแจ้งเตือน 
ต่อสถาบันการศึกษา  ให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในระหว่างที่ทําการปรับปรุงแก้ไข   
ให้สถาบันการศึกษางดรับนักศึกษาใหม่  และแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย 



 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๒๖ เม่ือคณะกรรมการมีมติเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรใดแล้ว  ให้เลขาธิการ
แจ้งผลการเพิกถอนหลักสูตรต่อผู้ดําเนินการ  ผู้บริหารสถาบัน  การศึกษา  นักศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า  ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  สาขาวิชาละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วและ 
มีผู้สําเร็จการศึกษาก่อน  หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๙ หลักสูตรการพยาบาลผู้ ใหญ่  ที่ เน้นผู้ เชี่ยวชาญทางคลินิก  ให้ปรับหลักสูตร 
ให้ครอบคลุมการพยาบาลผู้สูงอายุ  ตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรในรอบปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล 


