
 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา  ๘  (๓)  ประกอบมาตรา  ๒๒  (๓)  (ค)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการสภาการพยาบาล  โดยความเห็นชอบ 
ของสภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
พ.ศ.  ๒๕๒๘  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เ รียกว่า  “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  คณะวิชา  สํานักวิชา  หรือสถานศึกษา  

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งทําการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อให้
ผู้สําเร็จการศึกษา  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  และทําการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์  หรือหลักสูตร
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดี  หรือผู้อํานวยการของสถาบันการศึกษา  การพยาบาล
และการผดุงครรภ์  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการได้แต่งตั้งขึ้น  เพื่อดําเนินการ

ตามข้อบังคับนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการพยาบาล 
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“อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคคลที่ดํารงตําแหน่ง  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น   
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เร่ิมบังคับใช้  ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําที่มีหน้าที่สอน  และค้นคว้าวิจัย 
ในสาขาพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน   
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้น  พหุวิทยาการ  หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้อีกหนึ่งหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
ข้อ ๔ หลักสูตรที่สภาการพยาบาลจะให้ความเห็นชอบ  ต้องดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ ๕ หลักสูตรจะต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน   สอดคล้องกับคุณวุฒิ   
และมีรายละเอียดครบตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
แผนพัฒนาการพยาบาล  และการผดุงครรภ์แห่งชาติ  และภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา  หลักสูตร
ต้องมีจํานวนหน่วยกิต  เนื้อหา  หรือสาระวิชา  ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

  ๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่  โดยมีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษา 
อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยไม่นับหน่วยกิต  
ผู้เข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท 
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   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
      แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์  

ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  และเรียนรายวิชา  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
      แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์  

ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต  และเรียนรายวิชา  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต   
      ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตามแบบ  ๒.๑  และแบบ  ๒.๒  จะต้องมีมาตรฐาน

และคุณภาพเดียวกัน 
  ๕.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการพยาบาล 

และระบบสุขภาพ  และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
      แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์  

ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  และเรียนรายวิชา  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
ข้อ ๖ เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  ๖.๑ วิชาแกน 
   ๖.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร์  ประกอบด้วย

เนื้อหาอย่างน้อยต่อไปนี้   
     ปรัชญาวิทยาศาสตร์และปรัชญาพยาบาลศาสตร์  การพัฒนาศาสตร์ 

การพยาบาล  การวิจัยขั้นสูง  (เชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพข้ึนอยู่กับจุดเน้นของสถาบันการศึกษา)  
สถิติขั้นสูง  ระบบสุขภาพ  และการพัฒนาวิชาชีพ/นโยบายและระบบสุขภาพ/ภาวะผู้นํา 

   ๖.๑.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย
ต่อไปนี้ 

     ความรู้ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย  และการปฏิบัติการพยาบาลท่ีลุ่มลึก  การประเมินผลลัพธ์  การวิจัยขั้นสูง  ระบบสุขภาพ  
และการพัฒนาวิชาชีพ/นโยบายและระบบสุขภาพ/ภาวะผู้นํา 

  ๖.๒ วิชาเลือก 
   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในเน้ือหาสาระของรายวิชาที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ 

ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทั้งในกลุ่มเนื้อหา  และระเบียบวิธีวิจัย  โดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๖.๓ ดุษฎีนิพนธ์ 
   ๑) เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความรู้ใหม่  หรือการสร้าง

นวัตกรรมใหม่  และเกิดความก้าวหน้าต่อวิชาชีพการพยาบาล 
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   ๒) มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  และเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์  ผลการวิจัยเชื่อถือได้ 

   ๓) ใช้ภาษาเชิงวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม 
   ๔) มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม 
   ๕) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หรือนานาชาติตามเกณฑ์ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๖.๔ การเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัย/ประสบการณ์ในระบบพยาบาล  หรือระบบสุขภาพ 
   ๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
     ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดกิจกรรมการเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัย  

ให้เหมาะสมกับผู้เข้าศึกษาและแผนการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องไม่ต่ํากว่า  ๒๔๐  ชั่วโมง  สําหรับแบบ  ๑  และไม่ต่ํากว่า  
๑๘๐  ชั่วโมง  สําหรับแบบ  ๒.๑  และแบบ  ๒.๒ 

   ๖.๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดกิจกรรมการเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ในระบบพยาบาล  หรือระบบสุขภาพ  อย่างน้อย  ๑๘๐  ชั่วโมง 
ข้อ ๗ การคิดหน่วยกิต   
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
  ๗.๓ การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
  ๗.๔ การทําโครงงาน  หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลา

ทําโครงงาน  หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
  ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
  ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ข้อ ๘ คณาจารย์  และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ๘.๑ คุณสมบัติอาจารย์ 
   ๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร   
    (๑) เป็นอาจารย์ประจํา  หรืออาจารย์พิเศษ 
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    (๒) กรณีอาจารย์ประจํา  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน   

    (๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

    (๔) มีประสบการณ์ด้านการสอน   
    (๕) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

    ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์ 
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตร   
    (๑) เป็นอาจารย์ประจํา 
    (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ชั้นหนึ่ง  หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน 
    (๓) มี คุณวุฒิป ริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่ า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือขั้นต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า  ที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

    (๔) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
    (๑) เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    (๒) มีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน 
    (๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  

หรือการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง  ที่เป็นปัจจุบัน 
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    (๔) มี คุณวุฒิป ริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่ า   
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่า  ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์   

    (๕) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

    กรณีที่ มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถสรรหา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจํานวน  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

   ๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก   
    (๑) เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    (๒) มี คุณวุฒิป ริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ห รือเทียบเท่ า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  หรือ 
    (๓) มี คุณวุฒิป ริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ห รือ เที ยบ เท่ า   

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กับหลักสูตร  ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  และมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์  และ 

    (๔) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   ๕) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   
    (๑) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก   
    (๒) กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
     (๒.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และ 
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     (๒.๒) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  จะต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๖) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
    ประกอบด้วย  อาจารย์ประจําหลักสูตร  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๑) กรณีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้อง 
     (๑.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือ 
     (๑.๒) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ที่มีตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์  และ 
     (๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อการรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ  ที่ได้ รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    (๒) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  ต้อง 
     (๒.๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และ 
     (๒.๒) มีผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง  หรือ 

     (๒.๓) เ ป็นผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่ ไม่ มี คุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น  แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงมาก  เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
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     คุณสม บัติ อื่ น ให้ สอดคล้ อ ง กับประกาศกระทรวง ศึกษาธิ ก าร   
เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขา 
พยาบาลศาสตร์  และตามที่กําหนดเพิ่มเติม 

  ๘.๒ บุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตร  ทั้งในงานบริหาร  การเงิน  
และการบริการโสตทัศนูปกรณ์  ให้มีจํานวนเพียงพอต่อปริมาณงาน 

หมวด  ๒ 
การจัดการศึกษา  และการสําเร็จการศึกษา 

 
 

ข้อ ๙ การจัดการศึกษา  หรือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ต้องดําเนินการ 
ตามหมวดน้ี 

ข้อ ๑๐ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  การเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์  และการสําเร็จ
การศึกษา 

  ๑๐.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
    ๑) สําเร็จการศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนดีมาก  และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด  หรือ 

    ๒) สําเร็จการศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
ในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์  หรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 

    ๓) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย  ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า  และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล  โดยสภาวิชาชีพ  หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร  กรณีไม่มีระบบการให้
ใบอนุญาตฯ  ต้องมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร  หรือรับรองโดยหน่วยงานกํากับดูแล
วิชาชีพพยาบาล  (Nursing  Regulatory  Authority)  ในประเทศของผู้สมัคร 

    ๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
  ๑๐.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้  หรือประสบการณ์ 
    สถาบันอุดมศึกษา  อาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  หรือ

วิทยานิพนธ์  จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถ 
วัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

  ๑๐.๓ การสําเร็จการศึกษา 
    การสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันการศึกษากําหนด   

และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนี้ 
    ๑) แบบ  ๑ 
     ๑) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้ง 
     ๒) เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

     ๓) ผลงานวิทยานิพนธ์  หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

    ๒) แบบ  ๒ 
     ๑) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง 

ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และ 
     ๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้ง 
     ๓) เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน  และภายนอกสถาบัน  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และ 

     ๔) ผลงานวิทยานิพนธ์  หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ ๑๑ ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาค  หากใช้ระบบการศึกษาอื่น  ให้แสดง 
การเทียบเคียงระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ต้องกําหนดให้มีการลงทะเบียนไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
   

 

  ถ้าการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา
ตามระเบียบของสถาบันการศึกษา 

  ระยะเวลาของการศึกษา  ต้องไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรี
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นไปตามข้อบังคับ  หรือระเบียบของสถาบันการศึกษา 

หมวด  ๓ 
การขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๑๓ สถาบันการศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตร  จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถประสาท
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์  และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  
ในระดับพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับสถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นคร้ังแรก  ต้องได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสภา 
การพยาบาล  คร้ังละไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  อย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า  ๒  คร้ัง  จนถึงปัจจุบัน  การนับระยะเวลา
การรับรองครั้งที่  ๒  ให้นับได้ตั้งแต่วันที่สภาการพยาบาลมีมติ  ยกเว้นสถาบันที่ดําเนินการมาก่อนการประกาศใช้
ข้อบังคับนี้ 

  แนวทางในการดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่  หรือการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์  ดังนี้ 

  ๑๓.๑ สถาบันการศึกษาเสนอสภาการพยาบาลพิจารณาความพร้อม  ความจําเป็น  
ความต้องการ  และศักยภาพของสถาบันการศึกษาทั้งในระยะส้ัน  และระยะยาวในการบริหารจัดการ
การศึกษาตามหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

  ๑๓.๒ สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน  ก่อนเปิดรับนักศึกษา  เม่ือสภาการพยาบาล 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  จึงเสนอสภาสถาบัน  และเม่ือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว  ให้แจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลทราบ 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบ   
  ๑๔.๑ หลักสูตรใหม่ของสถาบันการศึกษา  ตามข้อ  ๑๓   
  ๑๔.๒ หลักสูตรปรับปรุง  
ข้อ ๑๕ ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ข้อ ๑๖ ผู้ประสงค์จะย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตร  ให้ย่ืนแบบคําขอต่อเลขาธิการตามแบบ 

ที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 
  ๑๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 
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  ๑๖.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา 
  ๑๖.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินกิจการ/ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
  ๑๖.๔ หลักสูตร  จํานวน  ๖  เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียด 

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

  ๑๖.๕ หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่สภาการพยาบาลเห็นสมควรให้มี 
ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการรวบรวมคําขอและหลักฐานต่าง ๆ  ส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า 
หมวด  ๔ 

การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

 

ข้อ ๑๘ ให้สภาการพยาบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๙ การพิจารณาของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  อาจเชิญผู้ย่ืนคําขอเข้าชี้แจง
ประกอบคําขอด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๐ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา  และมีมติเก่ียวกับหลักสูตรใดตามหมวด  ๓  แล้ว   
ให้เลขาธิการดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบ  หรือไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น  
ให้ผู้ย่ืนคําขอ  หรือผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๑ ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี 

ข้อ ๒๒ เ ม่ือสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  ให้สถาบันการศึกษา 
จัดการศึกษา  และบริหารสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และรายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญ  
ได้แก่  จํานวนและรายชื่ออาจารย์  ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์  จํานวนนักศึกษา  และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  
เม่ือสิ้นสุดวงรอบการรับรองหลักสูตร 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๒๓ หลักสูตรใดที่ให้ความเห็นชอบแล้ว  อาจถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรได้
ในกรณี  ดังนี้ 
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  ๒๓.๑ การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ดําเนินการตามที่หลักสูตร
กําหนด 

  ๒๓.๒ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง  หรือการปรับปรุงหลักสูตร  หรือไม่ปฏิบัติ  หรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่สภาการพยาบาลได้กําหนดในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่สภาการพยาบาลได้ตรวจพบหลักฐานว่า  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา  ไม่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้สภาการพยาบาลแจ้งเตือน 
ต่อสถาบันการศึกษา  ให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในระหว่างที่ทําการปรับปรุงแก้ไข 
ให้สถาบันการศึกษางดรับนักศึกษาใหม่  และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

ข้อ ๒๕ เม่ือคณะกรรมการเพิกถอนหลักสูตรใดแล้ว  ให้เลขาธิการแจ้งผลการเพิกถอนหลักสูตร   
ต่อผู้ดําเนินการ  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  นักศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
และผู้เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า  ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเยียวยานักศึกษา 
ที่ได้รับผลกระทบ 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  สาขาวิชาละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้ว   
และมีผู้สําเร็จการศึกษาก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล 


