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ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อใหมีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตร 

แสดงความรู  ความชํานาญ  เฉพาะทางการพยาบาล 
และการผดุงครรภ 

 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา  ๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงกําหนดใหสภาการพยาบาลทําหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา  การบริการ  การวิจัย  
และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  ประกอบ
กับขอบังคับสภาการพยาบาล  วาดวยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาทําการสอนผูประกอบวิชาชีพใหเปนผูมีความรู  
ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภในสาขาตาง ๆ  สภาการพยาบาลจึงเห็นควร
กําหนดมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรใหมหาบัณฑิต 
มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเฉพาะสาขาทางคลินิก  เพื่อใหสถาบันการศึกษานําไป
เปนเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรตอไป  สภาการพยาบาล
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เกณฑมาตรฐานนี้เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาพยาบาล
ศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๓ ใหใชเกณฑมาตรฐานนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มุงสรางมหาบัณฑิต  
สาขาพยาบาลศาสตร  เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงใหมีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับ
วุฒิบัตรเปนผูมีความรู  ความชํานาญเฉพาะทางในแตละสาขาทางการพยาบาล 

ขอ ๔ ปรัชญา  และวัตถุประสงค 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ในระดับปริญญาโททางพยาบาลศาสตร  มุงผลิตมหาบัณฑิต 

ทางการพยาบาล  ใหมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเฉพาะสาขาทางคลินิก  ที่สามารถ



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

บูรณาการศาสตรดานการพยาบาล  ศาสตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  และผลการวิจัย  เพื่อวิเคราะห  สังเคราะห  
ตัดสินใจ  และแสวงหาวิธีการเพื่อแกปญหา  และตอบสนองความตองการของผูปวยและผูใชบริการได
อยางอิสระเปนองครวม  สามารถทําวิจัย  ใชผลการวิจัย  และความเปนผูนํา  ในการปรับปรุงและ/หรือ
สรางนวัตกรรมในการปฏบิัติการพยาบาลหรือระบบบริการพยาบาลใหครอบคลุมผูใชบริการไดอยางมี
คุณภาพ  และคุมคาใชจาย 

ขอ ๕ ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน   ๒   ภาค 

การศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาที่
เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาระบบอื่น  เชน  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง  
ดังนี้ 

ระบบไตรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  รวมภาคฤดูรอน   
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  รวมภาคฤดูรอน   
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

ขอ ๖ การคิดหนวยกิต 
   ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคทดลอง  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม   ใช เวลาฝกเท ากับ   ๖๐   ชั่ วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๔ การคนควาอิสระ   ที่ ใช เวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา   ๔๕   ชั่ วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๕ วิทยานิพนธ  ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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    สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาระบบไตรภาค   หรือระบบจตุรภาค   

ใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค  ดังนี้ 

    ระบบไตรภาค  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดกับ  ๑๒/๑๕  หนวยกิต 

ระบบทวิภาค  หรือ  ๔  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  ๕  หนวยกิตระบบไตรภาค 

    ระบบจตุรภาค  ๑  หนวยกิตระบบจตุรภาค  เทียบไดกับ  ๑๐/๑๕  หนวยกิต 

ระบบทวิภาค  หรือ  ๒  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  ๓  หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ ๗ โครงสรางหลักสูตรปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร  แบงการศึกษาเปน  ๒  แผน 

แผน  ก. หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

   ๑. หมวดวิชาแกน  ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

    ๑.๑ แกนของมหาบัณฑิต 

     ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

      นโยบายและระบบสุขภาพ 

      การสรางศักยภาพของผูนํา  กฎหมายและจริยธรรม 

      การวิจัย  และการใชผลการวิจัย 

      ทฤษฎี  และแนวคิดทางการพยาบาล 

    ๑.๒ แกนของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

     ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

      การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง  (สอดคลองกับวิชาเฉพาะสาขา) 

      วิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของกับวิชาเฉพาะสาขา  เชน  พยาธิสรีระวิทยา  

เภสัชวิทยาข้ันสูง  ประสาทชีววิทยา  วิทยาการระบาด  หรือคัพภะวิทยา  (Embryology)  เปนตน 

      แนวคิด  ทฤษฎี  การพัฒนาบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

   ๒. หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

    ๒.๑ แนวคิด  ทฤษฎี  เฉพาะสาขา  ไมนอยกวา     ๖ หนวยกิต 

    ๒.๒ ปฏิบัติการพยาบาล  เฉพาะสาขา  ไมนอยกวา   ๖   หนวยกิต 

   ๓. หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา     ๓ หนวยกิต 

   ๔. วิทยานิพนธ   ๑๒ หนวยกิต 
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แผน  ข. หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

   ๑. หมวดวิชาแกน  ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

    ๑.๑ แกนของมหาบัณฑิต  ไมนอยกวา    ๘ หนวยกิต 

     ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

      นโยบายและระบบสุขภาพ 

      การสรางศักยภาพของผูนํา  กฎหมายและจริยธรรม 

      การวิจัย  และการใชผลวิจัย 

      ทฤษฎี  และแนวคิดทางการพยาบาล 

    ๑.๒ แกนของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ไมนอยกวา  ๗ หนวยกิต 

     ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

      การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง  (สอดคลองกับวิชาเฉพาะสาขา) 

      วิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของกับวิชาเฉพาะสาขา  เชน  พยาธิสรีระวิทยา  

เภสัชวิทยาข้ันสูง  ประสาทชีววิทยา  วิทยาการระบาด  หรือคัพภะวิทยา  (Embryology)  เปนตน 

      แนวคิด  ทฤษฎี  การพัฒนาบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

   ๒. หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา       ๑๘ หนวยกิต 

    ๒.๑ แนวคิด  ทฤษฎี  เฉพาะสาขา  ไมนอยกวา          ๖ หนวยกิต 

    ๒.๒ ปฏิบัติการพยาบาล  เฉพาะสาขา  ไมนอยกวา           ๙ หนวยกิต 

    ๒.๓ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา          ๓ หนวยกิต 

   ๓. หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา    ๓ - ๖ หนวยกิต 

   ๔. การศึกษาอิสระ    ๓ - ๖ หนวยกิต 

ขอ ๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  ในสาขาดังตอไปนี้สามารถมีสาขายอยได 

   ๘.๑ สาขาการพยาบาลเด็ก 

     ๘.๑.๑ การพยาบาลเด็กปวยระยะเฉียบพลันและวิกฤต 

     ๘.๑.๒ การพยาบาลเด็กปวยโรคเร้ือรัง 

     ๘.๑.๓ การพยาบาลทารกแรกเกิด 

     ๘.๑.๔ การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุมที่มภีาวะเสี่ยง 
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   ๘.๒ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

     ๘.๒.๑ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็ก  และวัยรุน 

     ๘.๒.๒ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผูใหญ  ผูสูงอายุ 

   ๘.๓ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร 

     ๘.๓.๑ การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง  (Oncology  Nursing) 

     ๘.๓.๒ การพยาบาลผูปวยวิกฤต  (Critical  care  nursing) 

     ๘.๓.๓ การพยาบาลผูปวยโรคเร้ือรัง  (Chronic  illness) 

     ๘.๓.๔ การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก  (Cardiovascular  

and  thoracic  nursing) 

     ๘.๓.๕  การพยาบาลผูปวยออรโธปดิกสและฟนฟูสภาพ  (Orthopedics  and  

rehabilitation  nursing) 

     ๘.๓.๖ การพยาบาลผูปวยโรคไตและผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต  

(Renal  and  Renal  Replacement  therapy) 

     ๘.๓.๗ การพยาบาลผูปวยบาดเจ็บและฉุกเฉิน  (Trauma  and  Emergency  nursing) 

   ๘.๔ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

     ๘.๔.๑ การพยาบาลอาชีวอนามัย 

     ๘.๔.๒ การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

     ๘.๔.๓ การพยาบาลอนามัยโรงเรียน 

     ๘.๔.๔ การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

ขอ ๙ คุณสมบัติของอาจารยผูสอนนักศึกษาในหลักสูตร   ประกอบดวยคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

   ๙.๑ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง  และ 

   ๙.๒ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโททางการพยาบาลในสาขานั้น ๆ  หรือไดรับ

วุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภในสาขานั้น ๆ  จากสภา 

การพยาบาล  และ 
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   ๙.๓ มีผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนและกอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูงที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในวารสารและการประชุมวิชาการตาง ๆ  และ 
   ๙.๔ มีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

ใหทันสมัยอยูเสมอ  และ 
   ๙.๕ มีการศึกษาหรือประสบการณที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการสอนในวิชา 

ที่รับผิดชอบ 
   ๙.๖ มีหลักฐานแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขา

นั้น ๆ  ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
    ๙.๖.๑ การปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง 
    ๙.๖.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาล  อยางเปนระบบและมีความ

ตอเนื่อง 
    ๙.๖.๓ การพัฒนาระบบ/นวัตกรรมทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

หมายเหตุ  อาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร  แตสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาอื่น ๆ  จะตองมีประสบการณและผลงานวิชาการตรงกับสาขาที่สอน  ซ่ึงตองผาน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการฝกอบรมและการสอบความรู  ความชํานาญ 
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 

ขอ ๑๐ ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในบทบาทของ
ผูเชี่ยวชาญทางคลินิก  (Clinical  Nurse  Specialist)  มีขอกําหนดดังนี้ 

   ๑๐.๑ ตองจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ  หรือระดับตติยภูมิ 
ที่มีการแบงสาขาหลักชัดเจน 

   ๑๐.๒ จะตองมีผูปวยหรือกลุมผูใชบริการในสาขาหลักจํานวนเพียงพอที่จะให
นักศึกษาฝกประสบการณตามสมรรถนะในสาขานั้น ๆ 

   ๑๐.๓ ในกรณีที่แหลงฝกภาคปฏิบัติมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางคลินิกที่ไดรับวุฒิบัตร
จากสภาการพยาบาลอยู  นักศึกษา  อาจารย  และผูเชี่ยวชาญทางคลินิกจะตองปฏิบัติงานรวมกัน 

   ๑๐.๔ อัตราสวนระหวางอาจารย  หรืออาจารยพี่เลี้ยงที่สอนภาคปฏิบัติตอนักศึกษา  ๑:๔ 
   ๑๐.๕ ตองมีอาจารยพยาบาลหรืออาจารยพี่เลี้ยงที่ไดรับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล

เปนอาจารยสอนภาคปฏิบัติ 
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ขอ ๑๑ ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในบทบาท
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  (Nurse  Practitioner)  มีขอกําหนดดังนี้ 

   ๑๑.๑ ตองจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ  และในชุมชน 
   ๑๑.๒ ตองมีผูปวย/ผูใชบริการจํานวนเพียงพอที่จะใหนักศึกษาฝกประสบการณตาม

สมรรถนะในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 
   ๑๑.๓ ตองมีแพทย   อาจารยพยาบาล   หรือพยาบาลเวชปฏิบั ติชุมชนที่ สําเ ร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทและไดรับหนังสืออนุมัติบัตรสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรค
เบื้องตน)  จากสภาการพยาบาล  หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

   ๑๑.๔ อัตราสวนระหวางอาจารย  หรืออาจารยพี่เลี้ยงที่สอนภาคปฏิบัติตอนักศึกษา  ๑:๒ 
ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
นายกสภาการพยาบาล 


