
ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  8 มีนาคม 2556

9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 พฤษภาคม 2561

10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 มิถุนายน 2561

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 มิถุนายน 2561

12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 มิถุนายน 2561

13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 มิถุนายน 2561

14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 มิถุนายน 2561

15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 20 กรกฎาคม 2561

16 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 28 กันยายน 2561

17 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 11 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

1

รายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์

ที่ได้รบัความเหน็ชอบจากสภาการพยาบาล จ านวน 138 หลักสูตร

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  รวม 5 แขนงวชิา 

          -  แขนงวชิาการพยาบาลเด็ก 

          -  แขนงวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

          -  แขนงวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

          -  แขนงวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                                                                         

           -  แขนงวชิาการบริหารการพยาบาล

 12 กรกฎาคม 2556

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 13 พฤษภาคม 2562

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 13 พฤษภาคม 2562

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 13 พฤษภาคม 2562

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 13 พฤษภาคม 2562

 8 มีนาคม 2556
 9 สิงหาคม 2556*
 8 มีนาคม 2556

18 มีนาคม 2559*

 8 มีนาคม 2556
 9 สิงหาคม 2556*

10 กรกฎาคม 2558*
18 มีนาคม 2559*
 8 มีนาคม 2556

 9 สิงหาคม 2556*

 8 มีนาคม 2556

18 มีนาคม 2559*

 8 มีนาคม 2556

18 มีนาคม 2559*

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่3

2 คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4

1

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ      

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

5

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

 8 มีนาคม 2556

 9 สิงหาคม 2556*

10 กรกฎาคม 2558*

 8 มีนาคม 2556
 9 สิงหาคม 2556*
 8 มีนาคม 2556

 9 สิงหาคม 2556*
9 ธนัวาคม 2558*
18 มีนาคม 2559*

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  8 มีนาคม 2556

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รวม 3 แขนงวชิา

- แขนงวชิาบริหารการพยาบาล

- แขนงวชิาการพยาบาลแม่และเด็ก

- แขนงวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 กันยายน 2560

8 กันยายน 2560
18 มีนาคม 2562*

13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 กันยายน 2560

14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 กันยายน 2560

15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 กันยายน 2560
8 กันยายน 2560

18 มีนาคม 2562*

8 กันยายน 2560
18 มีนาคม 2562*

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ)

18 มีนาคม 2559*

9

7

10

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

17

 9 สิงหาคม 2556*

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3

16

8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

18 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

8 กันยายน 2560

19 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัอาชีวอนามัย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 พฤษภาคม 2561

20 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 พฤษภาคม 2561

 13 กรกฎาคม 2555

13 กุมภาพนัธ ์2558*

 8 มีนาคม 2556

13 กุมภาพนัธ ์2558*

 11 เมษายน 2556

15 พฤษภาคม 2558*

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 พฤศจิกายน 2560

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 พฤศจิกายน 2560

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ธนัวาคม 2560

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  11 พฤษภาคม 2555

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 11 พฤษภาคม 2555

13 กุมภาพนัธ ์2558

14 กรกฎาคม 2560*

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 มีนาคม 2560

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 สิงหาคม 2560

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 11 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ)3

5

2

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะพยาบาลศาสตร์และบณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยนเรศวร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3

3

1

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

4

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

 20 เมษายน 2555

9 ตุลาคม 2558*

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  20 เมษายน 2555

 11 พฤษภาคม 2555

9 ตุลาคม 2558*

10 มีนาคม 2560*

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  11 พฤษภาคม 2555

 11 พฤษภาคม 2555

9 ตุลาคม 2558*

23 ธนัวาคม 2559*

 11 พฤษภาคม 2555

23 ธนัวาคม 2559*

 14 ธนัวาคม 2555
23 ธนัวาคม 2559*
10 สิงหาคม 2561*
 14 ธนัวาคม 2555

9 ตุลาคม 2558*

23 ธนัวาคม 2559*

9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  4 ตุลาคม 2556

10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  10 มีนาคม 2560

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  10 มีนาคม 2560

12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 พฤษภาคม 2560

13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 19 พฤษภาคม 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอาย(ุหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

6

3

7

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา6

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

8

5

1

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14 กรกฎาคม 2560

15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 20 กรกฎาคม 2561

16 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 20 กรกฎาคม 2561

 12 ตุลาคม 2555
10 กรกฎาคม 2558*
 12 ตุลาคม 2555

10 กรกฎาคม 2558*
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  12 ตุลาคม 2555

 12 ตุลาคม 2555

10 กรกฎาคม 2558*

 12 ตุลาคม 2555

10 กรกฎาคม 2558*

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรภาคปกติและภาค

พเิศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 12 ตุลาคม 2555

7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  13 กุมภาพนัธ ์2558

8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 10 พฤศจิกายน 2559

9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาคปกติและภาค

พเิศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 10 พฤศจิกายน 2559

10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 10 พฤศจิกายน 2559

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  10 พฤศจิกายน 2559

12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  10 พฤศจิกายน 2559

13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 18 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์และบณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล7

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2

6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา (ต่อ)

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  8 กุมภาพนัธ ์2556

 8 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2559*

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 16 ธนัวาคม 2562

 13 กรกฎาคม 2555

14 สิงหาคม 2558*

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555
16 ตุลาคม 2560*

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาคปกติและภาค

พเิศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 13 กรกฎาคม 2555

 14 ธนัวาคม 2555
 10 พฤศจิกายน 2560*

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  12 ธนัวาคม 2557

 15 พฤษภาคม 2558
16 ตุลาคม 2560*
15 มิถุนายน 2561

13 พฤษภาคม 2562*

9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 15 มิถุนายน 2561

10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

15 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561

16 ธนัวาคม 2562*

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธบิดี และบณัฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยมหดิล

9

8

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

8

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)2

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)5

7

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)3

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาคปกติและภาค

พเิศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

15 มิถุนายน 2561

13 พฤษภาคม 2562*

16 ธนัวาคม 2562*

13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัผู้สูงอาย(ุหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 26 พฤศจิกายน 2561

14 มกราคม 2562
16 ธนัวาคม 2562*

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  7 มิถุนายน 2556
 7 มิถุนายน 2556
18 มีนาคม 2559*

11 พฤษภาคม 2561
18 ตุลาคม 2562*

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 20 กรกฎาคม 2561

 13 กรกฎาคม 2555

18 มีนาคม 2559*

10 มิถุนายน 2559*

19 พฤษภาคม 2560*

 13 กรกฎาคม 2555
19 พฤษภาคม 2560*
 13 กรกฎาคม 2555

18 มีนาคม 2559*

19 พฤษภาคม 2560*

10 พฤศจิกายน 2560*

 10 สิงหาคม 2555
16 ตุลาคม 2560*

14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธบิดี และบณัฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยมหดิล (ต่อ)

9

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

10 ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1

4

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 รวม 5 สาขาวชิา 

          -  สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก                               -  สาขาการผดุงครรภ์

          -  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่                            -  สาขาวชิาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

          -  สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2

คณะพยาบาลศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

11

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555

12

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  รวม 4 สาขาวชิา 

          -  สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          -  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

          -  สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          -  สาขาวชิาการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

11 คณะพยาบาลศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์(ต่อ)

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 10 มีนาคม 2560

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  10 เมษายน 2560

7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  10 เมษายน 2560

8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 19 พฤษภาคม 2560

9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 19 พฤษภาคม 2560

10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 สิงหาคม 2560

11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 สิงหาคม 2560

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  13 กรกฎาคม 2555

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  12 ตุลาคม 2555

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  8 กุมภาพนัธ ์2561

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  8 กุมภาพนัธ ์2561

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 13 กรกฎาคม 2555

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 10 พฤษภาคม 2556

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

14 กรกฎาคม 2560

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาค

พเิศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

10 พฤศจิกายน 2560

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 18 มีนาคม 2562

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 18 มีนาคม 2562

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

13

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

12

14

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  20 เมษายน 2555

 20 เมษายน 2555

16 ตุลาคม 2560*

10 มีนาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2561*

 6 กันยายน 2556

8 กุมภาพนัธ ์2561*

 6 กันยายน 2556

8 กุมภาพนัธ ์2561*

 16 พฤษภาคม 2557

15 มิถุนายน 2561*

20 กรกฎาคม 2561

16 ธนัวาคม 2562*

20 กรกฎาคม 2561

19 สิงหาคม 2562*

 24 กุมภาพนัธ ์2557

ปกีารศึกษา 2558 สถาบนัฯ

แจ้งปดิหลักสูตรฯ7 มนีาคม 2561 สถาบนัฯ

แจ้งยกเลิกการปดิหลักสูตร13 พฤษภาคม 2562*

 14 มกราคม 2562

17 กุมภาพนัธ ์2563*

16 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)5

1

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ15

3

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2

17 คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลัยเซนต์หลุยส์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2

3

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วันที่สภาการพยาบาลให้

ความเหน็ชอบ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  20 เมษายน 2555

 13 มกราคม 2560
19 พฤษภาคม 2560*

19 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)  18 มีนาคม 2562

18

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)2

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยรังสิต

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563


