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ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  (ค)  (ฐ)  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘   
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ระดับวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ระดับวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  คณะวิชา  สํานักวิชา  หรือสถานศึกษา 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งทําการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อให้
ผู้สําเร็จการศึกษาขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และให้หมายความรวมถึงสถาบันการศึกษา
ที่มาย่ืนขอเปิดดําเนินการใหม่ 

“สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา  
แนะนํา  ช่วยเหลือดูแล  และกํากับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดําเนินการใหม่  ซึ่งมีสถานภาพปัจจุบัน   
โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาคร้ังล่าสุดจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
อย่างต่อเนื่อง  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  คร้ัง  จนถึงวันที่มีการทําข้อตกลงกันระหว่างสถาบันการศึกษา 
พี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดําเนินการใหม่  การนับระยะเวลาการรับรองคร้ังที่  ๒  ให้นับได้ตั้งแต่วันที่
สภาการพยาบาลมีมติ 

ทั้งนี้  ข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงกับสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดําเนินการใหม่  
จะต้องมีระยะเวลาจนกว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรุ่นแรก  และสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง  ๑  แห่ง  
สามารถทําข้อตกลงเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับสถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการใหม่ 
ได้ไม่เกิน  ๑  แห่ง 
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“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับ
ปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการพยาบาล 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดี  หรือผู้อํานวยการของสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า   

ข้อ ๕ หลักสูตรที่สภาการพยาบาลจะให้ความเห็นชอบต้องดําเนินการตามข้อบังคับนี้   
ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่แตกต่างจากข้อบังคับนี้กําหนดซึ่งสภาการพยาบาล

จะให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลมเว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 
หมวด  ๑ 
หลักสูตร 

 

 

ข้อ ๗ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่   
  ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้เรียน 

ที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพ  โดยใช้หลักสูตรปกติ 
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึก  โดยต้องมีการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

ข้อ ๘ หลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์โดยมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดี 
ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทยภายใต้กรอบศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับ  ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต  ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
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โลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมทั้งในระดับท้องถ่ินและสากล  และต้องมีรายละเอียดครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทาง
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๙ หลักสูตรต้องมีจํานวนหน่วยกิต  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  และไม่เกิน   
๑๕๐  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

  ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
  ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  

๗๒  หน่วยกิต  จําแนกเป็น  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ  โดย 
   ๙.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต   
   ๙.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต   
   ทั้งนี้  รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังกล่าวจะต้องจัดให้มีกลุ่มรายวิชา  

การผดุงครรภ์  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  โดยให้มีวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์แบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชา

ในระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
   การกําหนดรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตนอกเหนือไปจากวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ หลักสูตรต้องมีเนื้อหาหรือสาระวิชา  ดังนี้ 
  ๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์  ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษา  และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ   
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
และมีคุณธรรมจริยธรรม  จําแนกได้  ดังนี้ 
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   ๑๐.๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  คือ  รายวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะรายวิชา 
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพและรายวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ  อาทิ  ชีวเคมี  ชีววิทยา  
กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา  ปรสิตวิทยา  จุลชีววิทยา  พยาธิวิทยา  เภสัชวิทยา  ชีวสถิติ  จิตวิทยาพัฒนาการ  
โภชนศาสตร์  ระบาดวิทยา 

   ๑๐.๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ  คือ  รายวิชาเฉพาะสาขาวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  ทั้งภาคทฤษฎี  การเรียนในห้องปฏิบัติการ  และภาคปฏิบัติทางการพยาบาล  โดยมีเนื้อหา
สาระครอบคลุมที่ทําให้เกิดสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ที่ปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกวัย  
ทั้งภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย  ตลอดจนวาระท้ายของชีวิต  โดยใช้ศาสตร์การพยาบาล  การผดุงครรภ์  
และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

  ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  รายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  
ตามที่ตนเองถนดั  หรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ข้อ ๑๑ อาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และ
อาจารย์ผู้สอน 

  อาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และ
อาจารย์ผู้สอน  ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และ
ต้องมีลักษณะ  ดงันี้ 

  ๑๑.๑ อาจารย์ประจํา  
   อาจารย์ประจํา  หมายความว่า  บุคคลที่ดํารงตําแหน่ง  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้ 
เร่ิมบังคับใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

  ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   ๑) เป็นอาจารย์ประจํา 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

   ๒) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ชั้นหนึ่ง  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่ไม่หมดอายุ  สําหรับอาจารย์ที่สอน
ด้านการพยาบาลมารดา - ทารกและการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  และ 

   ๓) มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล  หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน  และ 
   ๔) มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  และ 

มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
   ๕) ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่มีประสบการณ์การสอนการพยาบาลใน
สถาบันการศึกษา  ให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
๑  ภาคการศึกษา  หรือให้มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  

๕  คน  ใน  ๕  สาขาหลัก  ได้แก่  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ/หรือผู้สูงอายุ  การพยาบาลเด็ก   
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  การพยาบาลชุมชน  และการพยาบาลมารดาและทารก  หรือการผดุงครรภ์  
เป็นอย่างน้อย  ทั้งนี้  ให้มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

   ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จปริญญาโทสาขาอื่นนอกจาก   
๕  สาขาหลัก  ต้องมีประสบการณ์การสอนในสาขาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

  ๑๑.๔ อาจารย์ผู้สอน 
   ๑) อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  หรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า

ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือ 
   ๒) มีตําแหน่งทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ไม่ต่ํากว่าระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  หรือเทยีบเคียงในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 



 หน้า   ๔๕ 
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   ในกรณีอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท  แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชาพยาบาล  โดยมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบวิชานั้น 

   อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  ให้มีคุณวุฒิเป็นไปตามที่สภาการพยาบาล
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
การจัดการศึกษา 

 

 

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้องดําเนินการตามหมวดน้ี 
ส่วนที่  ๑ 
ผู้เข้าศึกษา 

 

 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  ๑๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
   ๑๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ๑๓.๑.๒ สําหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

ต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา 

   ๑๓.๑.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง  หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   ๑๓.๑.๔ มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
     อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด

ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  หรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

  ๑๓.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
   ให้เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแล้ว   
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   กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก
องค์กรที่มีหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  หรือใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ  
ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด   

   นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนรู้ต้องผ่านการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพและ
รายละเอียดอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบนัการศึกษา 

ส่วนที่  ๒ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 

 

ข้อ ๑๔ ในแต่ละภาคการศึกษาต้องกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  
และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต 

  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  การลงทะเบียนเรียนอาจกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่แตกต่างไปจากวรรคหนึ่ง  และ

วรรคสองก็ได้  แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาตามระเบียบของสถาบันและต้องไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้อ ๑๕ ระยะเวลาการศึกษา 
  ต้องไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติหรือ  ๔  ปีการศึกษา  และไม่เกิน  ๑๖   

ภาคการศึกษาปกติ  หรือ  ๘  ปีการศึกษา 
ส่วนที่  ๓ 

การจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกิต 
 

 

ข้อ ๑๖ ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาค  หากใช้ระบบการศึกษาอื่นให้แสดง 
การเทียบเคียงระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๗ การจัดการศึกษาต้องกําหนดให้มีภาคทฤษฎีและการเรียนในห้องปฏิบัติการ   
ไม่เกินวันละ  ๗  ชั่วโมง  ภาคปฏิบัติไม่เกินวันละ  ๘  ชั่วโมง 

  การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ  ให้มีจํานวนชั่วโมงฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร  โดยระบุแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา
ตามเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 

ข้อ ๑๘ หลักสูตรต้องกําหนดการคิดหน่วยกิต  ดังนี้ 
  ๑๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตให้ใช้เวลาในการบรรยาย   

หรืออภิปราย  ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

  ๑๘.๒ รายวิชาที่มีการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้ใช้เวลา
ฝึกหรือทดลอง  ๒  ชั่วโมง  ถึง  ๓  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หรือตั้งแต่  ๓๐  ชั่วโมงถึง  ๔๕  ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ 

  ๑๘.๓ การฝึกภาคปฏิบัติที่มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  ให้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล  
หรือสถาบันอื่นที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  ทั้งภายในและหรือภายนอกสถานท่ี  ๓  ชั่วโมง   
ถึง  ๖  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อย่างน้อย  ๑๕  สัปดาห์  หรือตั้งแต่  ๔๕  ชั่วโมง  ถึง  ๙๐  ชั่วโมง  ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๙ รายวิชาที่นับหน่วยกิตไว้ในหมวดวิชาใด  หรือกลุ่มวิชาใดแล้ว  จะนําหน่วยกิต 
ของรายวิชานั้นมานับในหมวดวิชาอื่น  หรือกลุ่มวิชาอื่นอีกไม่ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 

ข้อ ๒๐ ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิต  ที่กําหนดในแผนการศึกษา 
ของหลักสูตร  และต้องได้แต้มไม่ต่ํากว่าระดับ  ๒.๐๐  ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ  และคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  แต้ม  ระดับคะแนน  จึงถือว่าสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๑ การสําเร็จการศึกษาจะกําหนดให้ใช้ระบบการวัดผลที่แตกต่างจากข้อ  ๑๙  ก็ได้ 
แต่ต้องกําหนดให้มีค่าที่เทียบเคียงกันได้ 

หมวด  ๓ 
การขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 

ข้อ ๒๒ สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรก่อนเปิดรับนักศึกษา  เม่ือสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  จึงเสนอสภาสถาบัน  
และเม่ือสภาสถาบันอนุมัติแล้วให้แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลทราบ 

ข้อ ๒๓ หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบ 
  ๒๓.๑ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหม่ที่สภาการพยาบาลยังไม่ได้ให้การรับรองสถาบัน 
  ๒๓.๒ หลักสูตรใหม่นอกเหนือจากหลักสูตรเดิมของสถาบันการศึกษาที่ได้ รับ 

การรับรองสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
  ๒๓.๓ หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้วของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

สถาบันอย่างต่อเนื่อง  แต่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๒๓.๔ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลไม่ได้ให้การรับรอง

สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๒๔ ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  หรือที่สภาการพยาบาลกําหนด 

ข้อ ๒๕ กรณีหลักสูตรตามข้อ  ๒๑.๑  ข้อ  ๒๑.๒  และข้อ  ๒๑.๔  การย่ืนคําขอให้ย่ืน
ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  เดือน 

ข้อ ๒๖ กรณีหลักสูตรปรับปรุงตามข้อ  ๒๑.๓  การย่ืนคําขอให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนถึงกําหนด 
เปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน 

ข้อ ๒๗ ผู้ประสงค์จะย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตร  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบท่ี
สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

  ๒๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 
  ๒๗.๒ เอกสารแสดงการเป็นผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
  ๒๗.๓ หลักสูตร  จํานวน  ๖  เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียด 

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

  ๒๗.๔ กรณีหลักสูตรที่ย่ืนคําขอเป็นหลักสูตรตามข้อ  ๒๓.๑  ต้องมีหลักฐานข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง 

  ๒๗.๕ กรณีหลักสูตรที่ย่ืนคําขอเป็นหลักสูตรตามข้อ  ๒๓.๑  และ  ๒๓.๔  ต้องมี
รายงานความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  ๒๗.๖ หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่สภาการพยาบาลเห็นสมควรให้มี   
ข้อ ๒๘ ให้เลขาธิการรวบรวมคําขอและหลักฐานต่าง ๆ  ส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า 
หมวด  ๔ 

การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

 

ข้อ ๒๙ ให้สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรได้ 

ข้อ ๓๐ การพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  อาจให้ผู้ย่ืนคําขอเข้าชี้แจง
ประกอบคําขอด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเก่ียวกับหลักสูตรใดตามหมวด  ๓  แล้ว   
ให้เลขาธิการดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบ  หรือไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น  
ให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๓๒ ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี 

ข้อ ๓๓ เม่ือสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  กรณีสถาบันการศึกษาใหม่   
ให้สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงทําหน้าที่ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ช่วยเหลือ  ดูแล  และกํากับสถาบันการศึกษา   
ที่ขอเปิดดําเนินการใหม่ในการจัดการศึกษา  และการบริหารสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และข้อบังคับสภาการพยาบาล  หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 

ข้อ ๓๔ หลักสูตรใดที่ให้ความเห็นชอบแล้ว  สภาการพยาบาล  อาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรได้ในกรณี  ดังนี้ 

  ๓๔.๑ การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ดําเนินการตามที่หลักสูตรกําหนด 
  ๓๔.๒ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง  หรือการปรับปรุงหลักสูตร  หรือไม่ปฏิบัติ  หรือฝ่าฝืน

หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่สภาการพยาบาลได้กําหนดในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ๓๔.๓ สภาการพยาบาลได้ตรวจพบว่าผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 

ไม่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้   
  ๓๔.๔ ในกรณีที่สถาบันการศึกษาไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  คณะกรรมการ

อาจจะพิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว 
ข้อ ๓๕ กรณีที่คณะกรรมการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรใดแล้ว  ให้เลขาธิการแจ้ง

ผลการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อผู้ดําเนินการ  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

 

 

ข้อ ๓๖ ค่าธรรมเนียมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบหลักสูตร 
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  หลักสูตรละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๓๗ หลักสูตรที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๘ บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตรไว้ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาล  และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  หรือ
จะให้ผู้ย่ืนคําขอปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ก่อนที่จะพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล 


