
ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วนัทีส่ภาการพยาบาลให้ความ

เห็นชอบ
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  4 ตุลาคม 2556

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 กนัยายน 2560

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 18 เมษายน 2565

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)

 7 มิถนุายน 2556

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562)

 17 มิถนุายน 2562

 7 มิถนุายน 2556
18 มีนาคม 2559*
 7 มิถนุายน 2556

10 กรกฎาคม 2558*
18 มีนาคม 2559*
15 มิถนุายน 2561

21 ธันวาคม 2563*

15 มิถนุายน 2561

21 ธันวาคม 2563*

13 มีนาคม 2558

18 มีนาคม 2559*

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 16 ธันวาคม 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับบณัฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)                              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

2

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 25 หลักสูตร

1 คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

1

คณะพยาบาลศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2

3

4

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 19 กันยายน 2565



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วนัทีส่ภาการพยาบาลให้ความ

เห็นชอบ
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  13 กรกฎาคม 2555

15 ธันวาคม 2560
15 มิถนุายน 2563*
20 กนัยายน 2564*
18 เมษายน 2565*

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  11 พฤษภาคม 2555
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14 กรกฎาคม 2560
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 20 กนัยายน 2564
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 19 กนัยายน 2565

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร ร่วมกบัมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศ) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555

 12 ตุลาคม 2555

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 15 มิถนุายน 2561

 11 พฤษภาคม 2555

18 มีนาคม 2559*

10 มิถนุายน 2559*

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)* 10 มีนาคม 2560

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 21 มิถนุายน 2564

1 หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Nursing Sciene (International Program)               

New Program 2017 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)      

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

14 กรกฎาคม 2560

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 มิถนุายน 2564

9 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข              

คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล

8

7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)1

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

6

5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 19 กันยายน 2565



ที่ สถาบนั ล าดับ หลักสูตร
วนัทีส่ภาการพยาบาลให้ความ

เห็นชอบ
10 คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 17 สิงหาคม 2563

* เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ปรับเนื้อหา/รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูล ณ วนัที่ 19 กันยายน 2565


