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๑. ชื่อสาขา 
พยาบาลศาสตร 
Nursing Science 

๒. ชื่อปริญญา 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ  
พย.บ. 
Bachelor of Nursing Science  
B.N.S.  

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาพยาบาลศาสตรเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนดวยความเอาใจใส อยางเอ้ืออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่
เก่ียวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติเพ่ือใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย และหญิงตั้งครรภ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ    
มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองกัน จึงจะ
ชวยผูเรียนใหสามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติได ดังน้ันการเรียนภาคทฤษฎี      
การเรียนในหองปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจําลอง และการปฏิบัติในสถานการณจริง จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติ    
การพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
๑. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของ สามารถประยุกตไดอยาง 

เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
๒. สามารถใหการพยาบาลไดอยางเปนองครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ  

ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชศาสตรและศิลปะทาง 
การพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๓. มีความสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป 

๔. สามารถใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชสถิติไดอยางเหมาะสมในวชิาชีพ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ และมี 

ความเอ้ืออาทร 
๖. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม  

กับ สหวิชาชีพ 
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองคกรทางสุขภาพ  
๘. สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเน่ือง 
๙. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏบิัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อม่ันในการพยาบาล และคุณคาแหงตน 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังน้ี 
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล 

๕.๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได 
๕.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
๕.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
๕.๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย 
๕.๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน 

การดํารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
๕.๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
๕.๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกปองสิทธิ

ของตนเองที่จะถูกละเมิด 
๕.๒ ความรู 

๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพ้ืนฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ 
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๕.๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช 
๕.๒.๔ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู  

การจัดการความรูกระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร 
๕.๒.๕ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

การพยาบาล และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล 
๕.๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ

สังคมโลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน 
๕.๓ ทักษะทางปญญา 

๕.๓.๑ ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่ เปนจุดออนของตน เพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่เขมแข็ง 

๕.๓.๒ สามารถสืบคน และวเิคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
๕.๓.๓ สามารถนําขอมูล และหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาอยางมี

วิจารณญาณ 
๕.๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เก่ียวของ  

รวมทั้ง ใชประสบการณเปนฐาน เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการใหบริการ    
การพยาบาล 

๕.๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ในการแกไขปญหา 

๕.๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

๕.๔ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
๕.๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน 

๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา 

๕.๔.๔ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ  องคกรและสังคมอยางตอเน่ือง 
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๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม 
๕.๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะห  

และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน  

การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ 
๕.๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานที่จําเปน 
๕.๕.๕ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  
การบําบัดและการบรรเทาอาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย 
รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (พ.ศ.๒๕๒๘) และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕.๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย 

๕.๖.๔ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคํา นึงถึ งความเปนปจเจกบุคคล  และ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๕.๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพ 
และการทํางานในชุมชน ในหนวยบริการสุขภาพชุมชน 

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 
สภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพ ที่มีหนาที่ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให

ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร รับรองสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดังน้ี 
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จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๐๔ หนวยกิต จําแนกไดดังน้ี 

๗.๒.๑ กลุมพ้ืนฐานวชิาชีพ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต 
๗.๒.๒ กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๖ หนวยกิตทัง้รายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล  

และรายวชิาภาคปฏิบตัิในสถานการณจริง 
            โดยรายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล มีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา  

๕๑  หนวยกิต  รายวิชาภาคปฏิบตัิในสถานการณจริง มีจํานวนหนวยกิตรวม 
ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ภาคปฏบิัติในสถานการณจริง ตอง
จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมง ทั้งน้ีกลุมรายวิชาการพยาบาล
มารดาและทารก  การผดุงครรภ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏบิตัิมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

     ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา 
เน้ือหาสาระสําคัญประกอบดวยกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาชีพ 
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ ไดแก ชีวเคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา    

จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร และระบาดวทิยา 
กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ

จริง โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญ ไดแก (๑) การประเมินภาวะสุขภาพ (๒) มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (๓) สารสนเทศทางการพยาบาล (๔) หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล    
(๕) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองคกรสุขภาพ (๖) การพยาบาลผูใหญทั้งในภาวะวิกฤติ
และเรื้อรัง (รวมอายุรศาสตร ศัลยศาสตรและนรีเวชวิทยา) (๗) การพยาบาลเด็กและวัยรุน (๘) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร (๙) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองตน  
(๑๐) การพยาบาลมารดาและทารก (๑๑) การผดุงครรภ (๑๒) การวางแผนครอบครัว (๑๓) การ
พยาบาลผูสูงอายุ และ (๑๔) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 

การจัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และชี้นําตนเองในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา ที่สามารถวัดและประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนไดอยางชัดเจน และใช
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง      
การสอนในหอผูปวย และ การสอนขางเตียง โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน 
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ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหา โดยใชปญญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ มีการประเมิน ทั้งความกาวหนา และประเมินผลรวบยอด 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลตองดําเนินการอยางเปนระบบ ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงสัดสวนน้ําหนัก   
การประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ีผูสอน         
ตองแจงใหผูเรียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจงผูเรียนทราบผังการออกขอสอบ ที่จะใชใน
การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎีลวงหนา สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ใชการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจริง โดยวัดและ
ประเมินทักษะปฏิบัติตามที่กําหนดในหลักสูตร และตองนําผลการประเมินมาใชเพ่ือใหผูเรียนมี
โอกาสไดปรับปรุงตนเอง 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตรเปนอยางนอย โดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร            
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
สถาบันจะตองจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

โดยสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธี
อ่ืนที่กําหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถามี)     
ซ่ึงสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตาม

มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต 
บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอย
กวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
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๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรยีนรู 

ใหเทียบโอนผลการเรียนรูไดเฉพาะในหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว กรณีเปนสถาบันการศึกษาตางประเทศ ตองเปนสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศ
น้ัน ๆ และหากเปนนักศึกษาตางคณะในสถาบันเดียวกัน จะตองผานการประเมินทัศนคติตอวิชาชีพ 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย 

๑๒. คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารยประจํา 
๑๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขา

ที่เก่ียวของกับสุขภาพ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาไมต่ํากวา ๒ ป  

๑๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึงหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึงที่ไมหมดอายุ สําหรับอาจารยที่สอนดานการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ 

๑๒.๑.๓  ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเก่ียวกับสุขภาพและการพยาบาลอยางตอเน่ือง 
๑๒.๑.๔ กรณีเปนอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผาน 

การอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียน 
การสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได และสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ 

๑๒.๒ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล 
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนด ดังน้ีคือ  

อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา  ๑ : ๖ 
๑๒.๒.๒ การฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในแตละหอผูปวยหรือในชุมชน 

อาจารย : นักศึกษาไมมากกวา    ๑ : ๘ 
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ทั้งน้ีจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวาจํานวน ๕ คนตามที่กําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ไดแก การพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ 
การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแมและเด็ก หรือสูติศาสตร ในกรณีที่มีอาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติการพยาบาลใหคงอัตราสวนเดียวกัน และจํานวนอาจารยพิเศษตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของ
อาจารยประจํา 

๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
จัดให มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  หรือผูชวยสอนในหองปฏิบัติ 

การพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน รวมถึงหองเรียน
กลุมยอยอยางเพียงพอ 

๑๓.๑.๒ มีหองทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
๑๓.๑.๔ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสมและ

มีอุปกรณเพียงพอ 
๑๓.๑.๕ มีหองปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา  ในการฝกทักษะหรือเปน 

หองปฏิบัติการ พยาบาลที่สามารถใชไดทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ในการฝกทักษะและมี
อุปกรณที่ทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานครบถวนเพียงพอ  
มีหุนฝกทักษะการฟนคืนชีพ หุนทําคลอด และอุปกรณการฝกทักษะอ่ืน ๆ ครบตามทักษะ 
การพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

๑๓.๑.๖ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สามารถสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได จํานวนอยางนอย ๑ เคร่ืองตอนักศึกษา ๑๐ คน 

๑๓.๑.๗ มีหองเรียนและอุปกรณโสตที่ เ พียงพอและเหมาะสม  กับกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

๑๓.๑.๘ มีหองสมุดที่ มีตําราหลักทางการพยาบาล  มีหนังสือหรือตําราทาง 
การพยาบาลที่ทันสมัยไมนอยกวา ๑๐ ชื่อเร่ืองตอสาขาวิชา และมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพไมนอยกวา ๕๐ เลมตอนักศึกษา ๑ คน หรือสามารถสืบคนไดจากระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวกและทุก
โอกาส 
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๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เปนปจจุบัน
ไมต่ํากวาภาษา ละ ๑๐ ชื่อเร่ือง โดยมีการรับตอเน่ืองอยางนอย 1 ป หรือมีฐานขอมูลวารสาร
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก และทุกโอกาส 

๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ 

๓.๑.๑๑ มีแหลงฝกหลักในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซ่ึง
ไดรับการ ประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวน ผูใชบริการเพียงพอตอ
การฝกปฏิบัติการพยาบาล และการฝกงานของนักศึกษา โดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ และคุณภาพการบริการ 

๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา และอาจารย
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและ
กลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ 

๑๓.๒ การจัดการ 
๑๓.๒.๑ มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเน่ือง 
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช

ตลอดเวลา 
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหลง

ฝกอยางตอเน่ืองอยางนอยทุกภาคการศึกษา 
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยเพ่ือการปรับปรุง 

คุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
๑๔.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือ 

สนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกดาน 
๑๔.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
๑๔.๓ พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิ จัย และตีพิมพเผยแพรผลงานใน 

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
๑๔.๔ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น 
๑๔.๕ พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
๑๔.๖ เขารวมประชุม สัมมนาวิชาการอยางนอยปละ ๑๕ ชั่วโมง 
๑๔.๗ เพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับอาจารยใหมจะตองมีการพัฒนา สูบทบาทการเปนอาจารย โดยการปฐมนิเทศเพ่ือ
แนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยและการทําหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม
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หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเคียงกันได มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารยผาน
ระบบพ่ีเลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนด 

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังน้ี 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย 

 

X X X X X 

๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา          

X X X X X 

๑๕.๕  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 X X X X 

๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ 
๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา  

 X X X X 

๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

  X X X 

๑๕.๘ อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปน 
อยางนอย 

X X X X X 

๑๕.๙  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 



มคอ. ๑ 

 ๑๑

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑๐ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ
วิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง/ปการศึกษา 

X X X X X 

๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมง
ตอปการศึกษา  

X X X X X 

๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐       X X 

๑๕.๑๓  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

๑๕.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยพยาบาลเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕   X X X X 

๑๕.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕   X X X X 

 

สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑-๑๐ ครบถวน   
และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเน่ือง กอนไดรับการเผยแพร 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัติ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรควร

ดําเนินการดังน้ี 
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตาม

หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาล
ศาสตร ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และ ผูแทนสภาการพยาบาลอยางนอย ๑ คนเพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร ) 
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 ๑๒

๑๖.๓ ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสรางหลักสูตร เน้ือหา
สาระสําคัญและผลการเรียนรู ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพ่ิมเติม
ผลการเรียนรูเฉพาะของหลักสูตร ใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบันอ่ืน โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา
จะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหเสร็จสมบูรณ
กอนการเปดสอน  

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอสภาสถาบัน อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบัน ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน  

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันฯ อนุมัติให
เปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบัน 
อนุมัติ และใหสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 

๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังของสาขา 

๑๖.๘ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแต
ละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
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 ๑๓

๑๖.๙ เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิ เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai 
Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบแลว 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองเปนไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด ทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

------------------------------------------ 
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