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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไป 
จัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  เ ม่ือวันที่  ๙  สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๓ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ ใช้ บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ เ ป็นไปตามประกาศนี้  ภายใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

๑. ชื่อสาขา 
พยาบาลศาสตร์ 
Nursing Science 

 
๒. ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
พย.บ. 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science 
 B.N.S. 

 
๓. ลักษณะของสาขา 
         สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน 
ด้วยความเอาใจใส่ อย่างเอ้ืออาทร จําเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้การพยาบาลองค์รวมแก่ผู้รับบริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
ในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพ และทุกช่วงชีวิต โดยคํานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนองตอบความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการสุขภาพ 
ทั้งน้ี การปฏิบัติการพยาบาลต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและความเท่าเทียมกันของคุณค่าชีวิตมนุษย์ 
ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานการณ์จําลองเสมือนจริง  
และสถานการณ์จริง เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการสุขภาพ 
 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          ๑. มีความรอบรู ้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล 

๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาลองค์รวม เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงชีวิต ทุกภาวะสุขภาพ    
ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล 
การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

๓. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
๕. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
๖. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล

และทางสุขภาพ 
๗ .  แสดงภาวะผู้ นําและสามารถบริหารจัดการในการทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพ  

และผู้เก่ียวข้อง  
๘. มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ และมคีวามเอ้ืออาทร
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๙. สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง และสนใจใฝรู่้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๑๐. สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 
๑๑. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของ

พยาบาล 
๑๒. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดี

ของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก 
๑๓. มสีมรรถนะทางวัฒนธรรม  สามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
         สาขาพยาบาลศาสตร์ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 
       ๕.๑ คณุธรรม จริยธรรม 

      ๕.๑.๑ มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
      ๕.๑.๒ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      ๕.๑.๓ สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม  
      ๕.๑.๔ แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ  คุณค่า ความแตกต่าง และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน

และตนเอง 
      ๕.๑.๕ แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงส่วนรวมและสังคม  

๕.๑.๖ แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ  
และสิทธิของพยาบาล 
      ๕.๒ ความรู้ 

      ๕.๒.๑ มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริม
ทักษะศตวรรษ ๒๑ ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

      ๕.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

      ๕.๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
      ๕.๒.๔ มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนํา

ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 
      ๕.๒.๕ มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
      ๕.๑.๖ มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย  
      ๕.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน  

การสื่อสาร และผู้รับสาร 
     ๕.๓ ทักษะทางปัญญา 

      ๕.๓.๑ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการ
อ้างอิงเพ่ือพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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      ๕.๓.๒ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางใหม่ 
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

      ๕.๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา  
และการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 
     ๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ๕.๔.๑ มปีฏิสัมพันธ์์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
      ๕.๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกทีม ในบรบิทหรอืสถานการณ์ที่หลากหลาย  
      ๕.๔.๓ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
      ๕.๔.๔ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเน่ือง 

      ๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ สามารถประยุกต์์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถติิ ในการปฏิบัติงาน 
๕.๕.๒ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
๕.๕.๔ สามารถสื่อสารเพ่ือใหผู้้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย  

      ๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี 
๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือความปลอดภัย 

ของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๕.๖.๒ สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๕.๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยคํานึงถึง

สิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
๕.๖.๔ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จําลองและในสถานการณ์จริง 
 

     ผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักหรือ
แนวทางในการกําหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (มคอ.๒) ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาจะกําหนดผลการเรียนรู้
ระดับหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (มคอ.๒) สู่รายวิชาต่างๆ ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สถาบันกําหนดจะต้องสนองตอบ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการการศึกษาภายในสถาบัน และเป็นการรองรับการประเมินตาม
มาตรฐานสากลต่อไป สถาบันการศึกษามีทางเลือกในการกําหนดผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบ      
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาได้ตามแนวทางต่อไปน้ี 

แนวทางที่ ๑ กําหนดผลการเรียนรู้ในหลักสูตร (มคอ.๒) ที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษา โดยอ้างอิงเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) และนําผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดทํา 
แผนกระจายความรับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งเป็นแนวทางเดิม หรือ  

แนวทางที่ ๒ กําหนดผลการเรียนรู้ในหลักสูตร (มคอ.๒)  ที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษา และนําผลการเรียนรู้ที่กําหนดขึ้น ไปจัดทํา
แผนกระจายความรับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ และต้องช้ีแจงหรือจัดทําตารางเพิ่มเติมเพ่ือแสดงว่าผลการเรียนรู้ 
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ที่สถาบันกําหนดขึ้นน้ัน มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรืออ้างอิงได้กับผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ด้าน ตามท่ีกําหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) 

 
๖. องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวข้อง 
 สภาการพยาบาล 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
         โครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และสภาการพยาบาล  ดังน้ี 
         จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ตามท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 
      ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
       วิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         
และส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ควรจัดให้มีเน้ือหาวิชาเบ็ดเสร็จ 
ในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และที่สําคัญ ไม่ควรนํารายวิชาพ้ืนฐานของ 
วิชาเฉพาะมาจัดเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
        ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  
       หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึงวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพการพยาบาล ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้     
ความเข้าใจ และปฏิบัติการพยาบาลได้ ซึ่งจะนําวิชาที่ไม่เก่ียวข้องหรือไม่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพการพยาบาล  
มาจัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะไม่ได้ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
       ๗.๒.๑ ทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดย ๑ หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า      
๑๕ ช่ัวโมง 
       ๗.๒.๒ วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าที่สภาวิชาชีพกําหนด 
โดย ๑ หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง  ทั้งน้ี ไม่นับรวมวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล
ในห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง 
       รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก การผดุงครรภ์ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎี      
และภาคปฏิบัติมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  โดยให้มีวิชาภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
     ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสร ี
       วิชาเลือกเสรี หมายถึงรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองสนใจ โดยเปิดโอกาส
ให้ เลือกเ รียนรายวิชาในสาขาหรือคณะอ่ืนที่ จะทํ า ใ ห้ผู้ เ รี ยนมีความรู้  หรือทักษะที่หลากหลาย  
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา 

เน้ือหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล  
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาชีพ ได้แก่ 

เน้ือหาสาระด้านชีวเคมี  กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ 
จิตวิทยาพัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร์ และระบาดวิทยา  
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กลุ่มวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบําบัดการพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ 
ตลอดจนการดูแลประคับประคอง การดูแลในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ทั้งในการพยาบาลผู้ใหญ ่
และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลอนามัยชุมชน  
การรักษาโรคเบ้ืองต้น การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ การบริหารการพยาบาล การประเมิน
ภาวะสุขภาพ มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล  สารสนเทศทางการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 การบรรจุเน้ือหาสาระสําคัญดังกล่าว ทั้งกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ สถาบันการศึกษา      
อาจบูรณาการเน้ือหาสาระในรายวิชา หรือบรรจุเป็นรายวิชาเฉพาะก็ได้ แต่หลักสูตรต้องมีเน้ือหาสาระ
ครอบคลุมตามที่กําหนดเป็นอย่างน้อย มีสัดส่วนเน้ือหาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กระจาย
ความรับผิดชอบในแต่ละรายวิชา 
 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้

๙.๑ กลยุทธ์การสอน 
                การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และช้ีนําตนเองในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์การเรียนการสอนจะต้องสอดคล้อง 
(Align) กับผลการเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาและใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
                 การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชา โดยต้องดําเนินการ 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างถูกต้อง 
 
๑๐. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  

สถาบันการศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันว่า
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย โดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  
และกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน 

๑๐.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
                   สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการทวนสอบในระดับรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยสถาบันการศึกษากําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเก่ียวกับการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่า นักศึกษา          
มีผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่กําหนดหรือที่คาดหวัง และให้สถาบันการศึกษาระบุระบบและ
กลไกการทวนสอบไว้ในหลักสูตร 

๑๐.๒ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
                   ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนด 
ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต และเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษา 
มีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนดในหลักสูตร โดยมีการประเมินจากหลายแหล่งและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งน้ีให้สถาบันการศึกษากําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานไว้ในหลักสูตร 
  



มคอ.๑มคอ.๑ 

๖ 
 

๑๑. คณุสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

                   ๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์์ 
                     ๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ 
มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ 
                   ๑๑.๑.๓ มีคณุสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู ้
                   ให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน 
 
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
       อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       ๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๑๒.๑.๑ เป็นอาจารย์ประจํา 
  ๑๒.๑.๒ มีคุณวุฒิขั้นตํ่า ปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน โดยต้องสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี 
  ๑๒.๑.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง หรือมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึงที่เป็นปัจจุบัน สําหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและทารก 
และการผดุงครรภ์ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง ที่เป็นปัจจุบัน  

  ๑๒.๑.๔ มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑๒.๑.๕ ต้องมีผลงานวิชาการของตนเองที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
       ๑๒.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน ครบทั้ง ๕ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลชุมชน และ การพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ์ 
         ทั้งน้ี ให้มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง       
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จปริญญาโทสาขาอ่ืนนอกจาก ๕ สาขาหลัก ต้องมี
ประสบการณ์การสอนในสาขาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน ต้ังแต่ 
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ประจําหลักสูตร ตลอดระยะเวลาดําเนินการหลักสูตร  



มคอ.๑มคอ.๑ 

๗ 
 

๑๒.๓ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า ปริญญาโท
ทางการพยาบาล หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างตํ่า สําหรับอาจารย์พิเศษวิชาปฏิบัติการพยาบาลต้องมีคุณสมบัติตามท่ี 
สภาการพยาบาลกําหนด 

๑๒.๔ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์    
การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งน้ี  อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
         ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ไม่สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้เอง ต้องเชิญอาจารย์พิเศษภายนอกสถาบันมาสอนเป็นส่วนใหญ่ จึงอนุโลม 
ให้อาจารย์พิเศษสอนได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งน้ี  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       ๑๒.๕ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
                   ๑๒.๕.๑ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  
                        อัตราส่วนของอาจารย์ประจาํหลักสูตร ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน  ๑ : ๖ 
กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ ให้นับต่อหัวนักศึกษา โดยมีอัตราส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อ หัวนักศึกษา 
ไม่เกิน ๑ : ๘ 
                   ๑๒.๕.๒ การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในแต่ละหอผู้ป่วยหรือในชุมชน อัตราส่วนของอาจารย์ 
ต่อ นักศึกษาไม่มากกว่า ๑ : ๘  
                  อัตราส่วนพยาบาลประจําการที่ทําหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ ที่ปฏิบัติงานประจําในขณะสอน
ภาคปฏิบัติ ต่อ นักศึกษาไม่เกิน ๑ : ๔ 
      ๑๒.๖ บคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
                   จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนหรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลในจํานวน        
ที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันการศึกษา ทั้งในงานบริหาร 
การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย 
 
๑๓. ทรพัยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 

๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 
        ๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องเรียนกลุ่มย่อย 

อย่างพอเพียง 
        ๑๓.๑.๒ มีห้องทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร 
        ๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตรของนกัศึกษา 
        ๑๓.๑.๔ มีห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ 

เพียงพอ 
        ๑๓.๑.๕ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา ในการฝึกทักษะหรือเป็นห้องปฏิบัติการ 

พยาบาลที่สามารถใช้ได้ทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ในการฝึกทักษะและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ       
และพร้อมใช้ โดยมีหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพ้ืนฐาน หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพ หุ่นทําคลอด และอุปกรณ ์
ฝึกทักษะอ่ืนๆ ครบถ้วนเพียงพอ ตามทักษะการพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 



มคอ.๑มคอ.๑ 

๘ 
 

        ๑๓.๑.๖ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์์และมีคอมพิวเตอร์์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ในจํานวนที่เพียงพอกับการเรียนของนักศึกษา 

        ๑๓.๑.๗ มีห้องเรียนและอุปกรณ์โสตที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และรายวิชา 

        ๑๓.๑.๘ มีห้องสมุดที่มีตําราหลักทางการพยาบาล ที่ทันสมัยครบทุกสาขาวิชา ตามท่ีปรากฏ  
ในทุกรายวิชาเป็นอย่างน้อย และมีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในจํานวนที่เพียงพอ 
ต่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์  หรือสามารถสืบค้นได้จากระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้ทุกโอกาส 

        ๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษครบทุกสาขาวิชาหลัก 
ทางการพยาบาล ที่เป็นปัจจุบันโดยมีการรับต่อเน่ือง หรือมีฐานข้อมูลวารสารพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ ์  
โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส 

        ๑๓.๑.๑๐ มีแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับ ทุกสาขาวิชา
ทางการพยาบาล อย่างครบถ้วน สอดคล้องตามท่ีกําหนดในผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ 

         ๑๓.๑.๑๑ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา และอาจารย์ เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการฝึกปฏิบัติงาน 
ในแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

๑๓.๒ การจัดการ 
๑๓.๒.๑ มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาโดยเฉพาะ  
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง 
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

ตลอดเวลา 
        ๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

การพยาบาลอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุกภาคการศึกษา 
        ๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

ภายหลังการสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์  

๑๔.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุน
ความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

๑๔.๒ พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
๑๔.๓ พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ 
๑๔.๔ พัฒนาคณุวุฒิให้สูงขึ้น 
๑๔.๕ พัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
๑๔.๖ พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
๑๔.๗ เพ่ิมพูน และพัฒนาทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนาสู่บทบาทการเป็นอาจารย์ โดยการปฐมนิเทศ เข้าสู่บทบาทการเป็น

อาจารย์และการทําหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความรู้และทักษะการจัดการเรียน
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๙ 
 

การสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนที่กําหนดในหลักสูตร 
อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา 
ความเช่ียวชาญด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงการพัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ 
ผ่านระบบพ่ีเลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ  

๑) การกํากับมาตรฐาน  
๒) บัณฑิต 
๓) นักศึกษา 
๔) อาจารย์ 
๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๕.๑ ดัชนีบง่ชี้ผลการดําเนนิงานหลักของหลักสูตร 
        สถาบันการศึกษาสามารถกําหนดดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานหลักที่แสดงคุณภาพของ 

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรในหมวดที่ ๑ - ๖  ดังน้ี 
        ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
        ๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

และสอดคล้องกับ มคอ.๑ ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 
         ๓. มีการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ ที่สอดคล้องกับ มคอ.๒ ให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาก่อนเปิดทําการสอน

ทุกภาคการศึกษา       
        ๔. มีการจัดทํา มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์

ทุกรายวิชา 
        ๕. มีการจัดทํา มคอ.๗ ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
        ๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
        ๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 

การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมา 
        ๘. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย  
        ๙. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ คําแนะนํา หรือการอบรมด้านการจัดการเรียน

การสอน 
        ๑๐. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน

และวิชาชีพทุกปีไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา  



มคอ.๑มคอ.๑ 

๑๐ 
 

        ๑๑. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคน 
ในแต่ละปี 

         ๑๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

         ๑๓ . ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตที่มี ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๓ .๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของสถาบันตนเอง และสถาบันการศึกษา
ต้องกําหนดตัวบ่งช้ีในแต่ละปีให้เหมาะสมกับการดําเนินการหลักสูตรของสถาบัน 

๑๕.๒ การประเมินผล 
        สถาบันการศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ที่ กําหนดอยู่ใน 
เกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา จึงจะขอรับการประเมินเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ทั้งน้ี  เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดี ต้องมีการดําเนินงานครบตามข้อ ๑ – ๑๐ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานรวมท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ควรดําเนินการ 
ดังน้ี 

๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ  
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน 

๑๖.๓ ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยมีหัวข้อของหลักสูตร อย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบ มคอ.๒ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องหรือเทียบเคียงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลัก สถาบันอาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตร ให้เป็นไป  
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน 

๑๖.๔ ก่อนเปิดดําเนินการสอน ผู้สอนหรือผู้ร้บผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)  ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้อ ตามแบบ 
มคอ.๓  และแบบ มคอ.๔ ที่สถาบันกําหนด 

๑๖.๕ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ของรายวิชา  และผลการดําเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ที่สถาบันกําหนด  
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทํา มคอ.๗ ตามแบบที่สถาบันกําหนด  
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๑๑ 
 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
         การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ให้เป็นไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 


