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การพยาบาลศรีสวินทิรา สภากาชาดไทย สวนที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และสวนที่ 3 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
ประวัติความเปนมา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไดวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาล
สภากาชาดสยามมาเปนโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ในปจจุบัน สถาบันการศึกษาแหงนี้
กําเนิดขึ้นโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเปนสถาบันแหงแรกที่เปดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศ
ไทย เมื่อเริ่มเปดดําเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยูกับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (กองพยาบาลทหารบก
กลาง กระทรวงกลาโหม) เปนหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ป และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนผดุง
ครรภโรงพยาบาลศิริราช ตอมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู
กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเปนกองหนึ่งในแผนกนี้ ผูที่ดํารงตําแหนง
หัวหนากองโรงเรียนพยาบาลเปนพระองคแรก คือ หมอมเจาหญิงมัณฑารพ กมลาศน 

พ.ศ. 2467 ขยายหลักสูตรเปน 3 ป รับนักศึกษาที่มีความรูอยางต่ํามัธยมศึกษาปที่ 3  และคณะ
มิชชันนารีอเมริกันไดจัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอรมิคที่เชียงใหม โดยใชหลักสูตรและขอสอบของ
โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตร  ใหมีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเทาระดับ
การศึกษาสากลเรียกหลักสูตรนี้วาประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หรือเทียบเทากําหนดเวลาเรียน   3 ป และมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภอีก 6 เดือน 
ในป พ.ศ. 2511 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล กําหนดเวลาเรียน 1 ป รับผูสําเร็จการศึกษา
สายสามัญชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อีกหลักสูตรหนึ่ง 

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเปน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารยผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เปนผูบริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภและ
อนามัยใหมีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เขาสมทบ
เปนสถาบันวิชาการศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2514 ตอมาวิทยาลัยพยาบาลฯ ไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหมโดยไดปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีกําหนดเวลาเรียน 4 ป            ใน
ป พ.ศ. 2521 ผูสําเร็จการศึกษาไดรับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตรจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยไดมีประกาศสภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 37)  ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2532 ใหวิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเปนสํานักหนึ่งของสภากาชาดไทยพรอมทั้งไดปรับปรุงโครงสราง
องคกรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการ ใหสอดคลองกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เปนผูอํานวยการสํานักวิทยาลัยพยาบาลฯ ไดมีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหมทั้งดาน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดใหมีสโมสรนักศึกษาขึ้น
เพ่ือสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมประสบการณดานตางๆ ใหกับนักศึกษา 

พ.ศ. 2536 ขยายบทบาทดานการผลิตบุคลากรพยาบาล โดยเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผูติดเชื้อไวรัส
เอดสและผูปวยเอดส กําหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และไดขยายจํานวนการรับนักศึกษาเขาศึกษาใน
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปละ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) 
มาเปนปละ 200 คน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ยังไดมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการ
เรียนการสอนและมีการอบรมคอมพิวเตอรใหแกอาจารยและเจาหนาที่ 

พ.ศ. 2537 ขยายบทบาทดานความรวมมือกับตางประเทศโดยเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลสําหรับ
ชาวตางประเทศ มีระยะเวลาศึกษา 4-6 เดือน ในปเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มนําคอมพิวเตอรเขามาใช
ในการบริการสืบคนขอมูลดานวารสารและตําราในหองสมุด และเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา
พยาบาล 8 ชั้นพรอมชั้นดาดฟา เพ่ือทดแทนอาคารหลังเกาที่ชํารุดทรุดโทรมมาก ซึ่งไดรับพระราชทานชื่อ
อาคารในเวลาตอมาวา อาคารพระบรมคุณ พรอมทั้งไดประดิษฐานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เพ่ือถวายเปนอนุสรณแหงพระกรุณาธิคุณของพระองคท่ีทรงมีตอวิชาชีพการพยาบาล 

พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา 
การพยาบาลผูปวยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคไรเชื้อ และพัฒนาการบริการสืบคนขอมูล
วารสารและตําราหองสมุดดวยคอมพิวเตอรโดยการจัดทําฐานขอมูล 

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหเปนหลักสูตรบูรณาการ 
และสภากาชาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 
2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการกอสรางอาคารเรียนรวมและศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ประกอบดวยหองเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก 
หองปฏิบัติการพยาบาล หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด พรอมระบบสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร และ
หนวยบริการวิชาการตางๆ เปนตน ตอมาอาคารหลังนี้ไดรับพระราชทานชื่ออาคารวา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา พรอมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ที่ปายชื่ออาคารดวย 

พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนปที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปดดําเนินการมาครบปที่ 84 ไดมีการกอตั้งทุนสมเด็จ     
เจาฟาสุทธาทิพย เพ่ือเก็บดอกผลบํารุงกิจการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในดานการพัฒนาคณาจารย เจาหนาที่ 
และทํานุบํารุงตึกสุทธาทิพยอาคารอนุรักษของสภากาชาดไทย และไดมีระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
เกี่ยวกับรางวัลเจาฟาสุทธาทิพยเพ่ือเชิดชูเกียรติศิษยเกาฯ ที่นําชื่อเสียงมาสูสถาบันและเชิดชูเกียรติผูทํา
คุณประโยชนแกวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นอกจากนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มดําเนินการโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา 

พ.ศ. 2543 ไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยนําระบบ 
CIPP และ 9 องคประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย มาเปนกรอบแนวคิดใน
การจัดทําระบบประกันคุณภาพ ซึ่งตอมาไดพัฒนาการดําเนินงานในการประกันคุณภาพตามขอกําหนด
มาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานดานการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-QA 84.1) 

พ.ศ. 2545 ขยายบทบาทดานการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการ
อบรมสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการดานวิชาชีพแกสังคม ในกลุมวัยตางๆ ที่มี
ปญหา การปรับตัวตอภาวะสุขภาพและผูดอยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปตอมาไดเปดสอนหลักสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทางที่ไดรับการรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องทางการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต (ผูใหญและผูสูงอายุ) สาขาการพยาบาล
ผูสูงอายุ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องตน) อนุสาขาการพยาบาลเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
และอนุสาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง 
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พ.ศ. 2547 วาระที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดดําเนินการมาครบรอบปที่ 90 จึงไดดําเนินการกอตั้ง
พิพิธภัณฑการศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
เพ่ือเปนสถานที่สําหรับศึกษาประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลในสังกัดของ
สภากาชาดไทย ซึ่งเปนสวนสําคัญของประวัติศาสตรการพยาบาลในประเทศไทยดวย 

พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน หลักสูตรนี้ไดผาน
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 

พ.ศ. 2549 ขยายการเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผูปวยบาดแผล
ออสโตมีและควบคุมการขับถายไมได หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (นอกเวลาราชการ) เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นใหกับ
นักศึกษาพยาบาลของ Aino University ประเทศญี่ปุน 

พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังตามมติอนุมัติของคณะกรรมการ
เจาหนาที่สภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพ่ือใหเอ้ือตอการสงเสริมศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
ตามพันธกิจหลัก รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสภากาชาด
ไทยและสังคม มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ริเริ่มการนํารองโครงการสหกิจศึกษาในหองผาตัด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ภายใตความรวมมือกับฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาปสุดทายกอนจบการศึกษา รวมทั้งเปนปที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดรับรางวัล CU-Quality Prize 
ประจําป 2550 จํานวน 2 รางวัล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กที่เปนผูตองขังในทัณฑสถานที่เปนโครงการในพระดําริของพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติ
ยาภาในขณะนั้น  

พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ รวมมือกับฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
เปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต 
(การลางไตทางชองทอง) ซึ่งเปนโครงการของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เ พ่ือรองรับการใหบริการ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นใหกับนักศึกษาพยาบาลญี่ปุนจาก Japanese Red Cross Kyushu 
International College of Nursing รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนยศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จํานวน 3 ศูนย ใน
เดือนมิถุนายน 2551 ไดแก ศูนยศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ศูนยศึกษาวิจัย
ทางการพยาบาลผูสูงอายุ และศูนยศึกษาวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ  

พ.ศ. 2553 ขยายการเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด 
หลักสูตรการผดุงครรภสําหรับพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมทางการพยาบาลของ
นักศึกษาและอาจารย เปนแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมทางการพยาบาลสําหรับนักศึกษา บุคลากรและผูสนใจ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับเครือขายตางประเทศ รวม 5 ประเทศ ไดแก จีน 
ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร และสวีเดน 
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พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดานสุขภาพในงานสาธารณภัย เพ่ือดําเนินงานในการเผยแพร
ความรูและฝกทักษะในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย ใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจน
สรางองคความรูดานการพยาบาลสาธารณภัย 

พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เนนผลลัพธการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผู เรียน และนําไปสูการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ไดผานการเห็นชอบจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการ
พยาบาล 

พ.ศ. 2556 ขยายการเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตรและศิลปการสอน
ทางการพยาบาล ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรสาขา
พยาบาลศาสตรในสถาบันการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลที่สอดรับกับ
เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2557 เปนวาระครบรอบ 100 ป ของการกอตั้งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติเปนครั้งแรกรวมกับเครือขายกาชาดตางประเทศ อาทิ ICRC, IFRC, The Japanese Red Cross, 
Swedish Red Cross เปนตน ในการประชุมเรื่อง The First Red Cross/Red Crescent International 
Nursing Conference on “Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing 
Trends” นอกจากนี้ยังไดเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยหลอดเลือดสมอง
เปนครั้งแรก 

พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษ อาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ 
พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งอาคารหลังนี้มีความสูง 25 ชั้น เพ่ือใชเปนอาคารเรียนและหอพัก            
มีกําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ  ยังไดรับการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจากสภาการพยาบาล เปนระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ 5 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2559-2563) 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไดยกฐานะเปนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานการพยาบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล และ
เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน และอยูภายใตการดูแล
อุปถัมภของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเปนสถาบันเพ่ือจัดการศึกษา วิจัย สงเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงดานการพยาบาล ตลอดจนศาสตรที่เกี่ยวของ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดํารงไวซึ่งเอกลักษณของสภากาชาดไทยเพ่ือ
ประโยชนตอชุมชนและสังคม ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

พ.ศ. 2562 สถาบันไดจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) สาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และเปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุในปการศึกษา 2562 เปนปแรก 



5 
 

 
 

สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการพยาบาลเด็กไดเปดสอนใน
ปการศึกษา 2563 เปนปแรก 
ปรัชญาสถาบัน 

“บุคลากรทางการพยาบาลเปนกลไกสําคัญในการสรางสุขภาวะใหแกเพ่ือนมนุษย และเปนที่พ่ึงของ
สังคม” 
ปณิธานสถาบัน 

“มุงมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพ่ือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลใหมีคุณภาพและศักยภาพ 
ในการทําคุณประโยชนแกเพ่ือนมนุษย กอปรดวยคุณธรรม และสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 
วิสัยทัศนสถาบัน 10 ป (พ.ศ. 2561-2570)  

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ มุงเนนการผลิตบัณฑิตพยาบาลใหเปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพ้ืนฐาน
มนุษยธรรม (Humanity) โดดเดนในดานผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565” 
วิสัยทัศนสถาบัน 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)  

“เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก ผูนําดานวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 
พันธกิจสถาบัน 
 1.  สรางบัณฑิตพยาบาลใหเปนนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ
บัณฑิตของสถาบัน  
 2. สรางองคความรู นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาดานสุขภาพของประเทศและสอดคลอง
กับจุดเนนของสถาบัน 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุงสรางทางเลือกดานสุขภาพใหแกสังคม ดวยเครือขายความรวมมือ
กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็งดานสุขภาพของสังคม 
 4. สรางเสริมความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมไทยและ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการดํารงชีวิต ชุมชน และสังคม 
 5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรแบบยั่งยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เอกลักษณสถาบัน หรือ STIN (เอสติน)  

“เปนที่พ่ึงของสังคม (S: Society’s anchor) นิยมการพัฒนา (T: Talent development) ศรัทธา
มนุษยธรรม (I: Integrity for humanity) กาวนําดานการพยาบาล (N: Nursing leaders)” 
อัตลักษณบัณฑิต หรือ STIN (เอสติน)  

“มีจิตอาสา (S: Service mind) พัฒนากาวไกล (T: Talent development) หัวใจคุณธรรม (I: 
Integrity of heart) นําการพยาบาล (N: Nursing leaders)” 
วิสัยทัศนสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 “เปนสถาบันการพยาบาลที่ผลิตมหาบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติเชิงรุก สรางผลงานวิจัย/นวัตกรรมดาน
การดูแลผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและผูประสบสาธารณภัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” 
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พันธกิจสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเดนดานการบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและผูประสบสาธารณภัยอยางมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชหลักฐานเชงิประจักษ เทคโนโลยี 
ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. สรางองคความรูดวยงานวิจัย/นวัตกรรม 
 3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
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โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการหลักสูตรของสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 
 

 
  

                                                 
                   

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ 

 

คณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 

สภาสถาบัน 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน 
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สวนที่ 2 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปนหลักสูตรตอยอดสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลใหการรับรอง เนนการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพ ใหมีความรอบรูอยางลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตรการพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรค จรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มุงใหมี
ความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  สาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

  1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

  2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2562) 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
       ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 

           (ชื่อยอ)      พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 
      ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   Master of Nursing Science    
     (Adult and Gerontological Nursing) 

   (ชื่อยอ)     M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) 
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต  
รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ป 
ภาษาที่ใช ภาษาไทย  
การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่เขาใจและใชภาษาไทยไดดี 

           ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
            สภากาชาดไทย 

การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562  
2. สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561     
3. สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
4. สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 19      
   วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2563  
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
2. อาจารยพยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
3. นักวิชาการทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
4. นักวิจัยทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
5. อาชีพอิสระเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 รายวิชาภาคทฤษฎี  จัดการเรียนการสอนที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ
ภาคปฏิบัติ ฝกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย หนวยงานสภากาชาดไทย และหนวยงานอื่น  
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ไดมีการนําขอมูลสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ‘ประเทศไทย 4.0’  สถานการณหรือการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาชนของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย วิสัยทัศนและพันธกิจสถาบัน 10 ป (พ.ศ. 2561-2570) ทีมุ่งเนนการผลิต
บัณฑิตพยาบาลใหเปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดด
เดนในดานผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูประสบสาธารณภัย มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร สงผลใหการผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
ตอบสนองความตองการของสังคม โดยมุงเนนใหบัณฑิตเปนผูที่มีองคความรู เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ
นวัตกรรม มีทักษะการใชเทคโนโลยีและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเทาทัน รวมถึงมีจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีในดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ การใชขอมูลเชิงประจักษ การบูรณาการการเรียนรูควบคูไปกับการทํางาน (Work-
integrated learning) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหเปนพยาบาลที่
มีทักษะหลากหลาย (Multi–Skilling) และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณเชิงวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
การบริหารจัดการ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ไดมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนในหลักสูตร ที่
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาลจากสํานักวิชา
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พยาบาลศาสตร รวมทั้งกําหนดระบบและกลไกในการบริหารรายวิชา โดยมีคูมือกระบวนการบริหารรายวิชา
เพ่ือกํากับใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม มคอ.2 
ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

ภายใตความเชื่อวา การพยาบาลเปนวิชาชีพที่จําเปนและมีคุณคาตอสังคม การพยาบาลที่มีคุณภาพตองบูรณา
การองคความรูจากศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดการดูแลปญหาสุขภาพที่ซับซอน
ของผูใหญและผูสูงอายุอยางเปนองครวมรวมกับทีมสหสาขา บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพหุวัฒนธรรม เพ่ือใหประชาชนวัยผูใหญและ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูประสบภัยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชกระบวนการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต 
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูทางการพยาบาล บูรณาการความรูจากศาสตร
ทางการพยาบาลและศาสตรที่เก่ียวของมายกระดับบริการสุขภาพสูความเปนเลิศ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมุงเนนการดึงศักยภาพในตน (coaching) การแลกเปลี่ยนเรียนรู การคิดวิเคราะหเชิงระบบ การวิจัย การ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนามหาบัณฑิตพยาบาลใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มีศักยภาพสูง เปนนักคิดและนักปฏิบัติเชิงรุก สรางความเทาเทียมดาน
สุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด  สามารถทํางานรวมกับทีมสหสาขา ทําวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพ่ือใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 

ความสําคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เปนหลักสูตรที่ตอบสนอง

นโยบายของประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงดําเนินการจัด
หลักสูตรเพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีองคความรูดาน
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือสรางความเทา
เทียมดานสุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
  วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
จริยธรรม รอบรูดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่เจ็บปวยซับซอนในทุกระยะอยางเปนองครวม มีทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรครูปแบบการจัดการดูแลปญหาดานสุขภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการพยาบาลที่เปนเลิศ 

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ที่มีความรอบรูดานการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยซับซอนในทุกระยะอยางเปนองครวม เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ 

3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร เพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล และสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธทางสุขภาพที่ดี 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
   1. มีความรอบรูและสามารถบูรณาการศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดการ

ดูแลสุขภาพเพ่ือใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 
   2. สามารถทําวิจัยและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการ

สุขภาพ 
   3. นําการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคในระบบบริการสุขภาพ 
   4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
   5. มีทักษะในการสื่อสารและทํางานรวมกับทีมสหสาขาและเครือขายในการจัดการดูแลสุขภาพ 
   6. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีจิตอาสา พิทักษสิทธิ์ สรางความเทาเทียมดานสุขภาพโดยใชหลัก

มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด   
ผลการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ ดังนี้  

   1. ประเมินสถานการณทางสุขภาพเพ่ือปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุโดยใชศาสตรทางการ
พยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของ 

  2. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยสรางสรรครูปแบบ/นวัตกรรม/นโยบาย/วิธีการแกปญหา ในการ
จัดการดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ หลักมนุษยธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมาย 

  3. สรางงานวิจัยในประเด็นปญหาดานสุขภาพ นําเสนอ ใชงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในการดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพท่ีซับซอนโดยคํานึงถึงจริยธรรม และกฎหมาย 
  4. แสดงออกถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางานสูความเปนเลิศ การเรียนรู
ตลอดชีวิต สนับสนุนใหผูอ่ืนมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และสราง
คุณคาของวิชาชีพ 

5. แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ การทํางานรวมกับทีม เครือขายและ
ผูเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการปญหาสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ 

6. แสดงออกถึงทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชในประเด็น
ปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอน 
การวิจัย ปรับปรุงคุณภาพและระบบการพยาบาล 
แผนพัฒนาปรับปรุง  

กําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป  
ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มีการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน ในชั้นปที่ 1 เปนเวลา         
8 สัปดาห 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 07.30 – 15.30 น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาลรับรอง  
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
3. มีประสบการณการทํางานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางนอย 1 ป  
4. ไดรับการรับรองความประพฤติ และความรับผิดชอบจากผูบังคับบัญชา หรืออาจารยที่ปรึกษา 
5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติดังขางตน ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือก   
6. กรณีผูเขาศึกษาไมมีสัญชาติไทย ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 

พยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองคกร
ที่รับผิดชอบในประเทศของผูสมัคร กรณีไมมีระบบการใหใบอนุญาตฯ ตองมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศของผูสมัคร หรือรับรองโดยหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory 
Authority) ในประเทศของผูสมัคร 
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
           เปนไปตามขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36   หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แบงหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 
                     1) หมวดวิชาแกน     9  หนวยกิต  
  2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    12  หนวยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือก      3  หนวยกิต 
  4) วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต  
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 

2011101     ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ 2(2-0-4) 
2021101     ระบบสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2031101     วิจัยทางการพยาบาลและการใชหลักฐานเชิงประจักษ 3(2-2-5) 
2041101     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หนวยกิต 
2011211     พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวทิยาสําหรับผูใหญและผูสูงอายุ 3(3-0-6) 
2021211     การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 3(3-0-6) 
2034211     ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 1   3(0-9-3) 
2044211     ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 2 3(0-9-3) 
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 3) หมวดวิชาเลือก 3 หนวยกิต 
2011301     การจัดการทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
2021301     การสอนทางการพยาบาล  3(2-2-5) 
2031301     พยาบาลเจาของธุรกิจ 3(3-0-6) 
2041301     การพยาบาลสาธารณภัย 3(3-0-6) 
2051301     การศึกษาอิสระ                                                                3(3-0-6) 
2061301     การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
2071301     การดูแลแบบประคับประคอง 3(3-0-6) 
2081301     นวัตกรรมทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
2091301     การบูรณาการศาสตรเพ่ือการบําบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

 
2011402 

4) วิทยานิพนธ 
    วิทยานิพนธ 

12 หนวยกิต 
12(0-36-0) 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชา     
 ตัวเลขหนาชื่อวิชาเปนรหัสวชิาประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก ตัวเลขตางๆ มีความหมายดังนี้ 

          1.  หลักแรกเปนประเภทของหลักสูตร     

                     เลข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

                     เลข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

          2.  หลักที่ 2 และหลักที่ 3 เปนรหัสใชแทนหมายเลขลําดับวิชาในแตละหมวด 

          3.  หลักที่ 4 เปนรหัสลักษณะการจัดการเรียนการสอน  

                        เลข 1   สอนโดยการบรรยาย   
                     เลข 2   สอนโดยทดลองปฏิบัติ   

                       เลข 3   สอนโดยการบรรยายและการทดลองปฏิบัติ 

                       เลข 4   สอนโดยการฝกปฏิบัติ   

          4. หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เปนรหัสของหมวดวิชา  
4.1   10 หมวดวิชาแกน   

   4.2   20 หมวดวิชาเฉพาะสาขา     
   21 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

   22 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
4.3   30 หมวดวิชาเลือก    
4.4   40 วิทยานิพนธ    

          5. หลักที่ 7 เปนรหัสใชแทนวิชาที่สอนระดับชั้นปการศึกษา 

 เลข 1 ใชแทนป 1    
                                                  เลข 2 ใชแทนป 2 
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ตัวอยาง วิชา 2011101 ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ 
2  หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
01 หมายถึง  เปนวิชาลําดับที่ 1 ในหมวดวิชาแกน 
1 หมายถึง  วิชาที่สอนโดยการบรรยาย 
10 หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
1  หมายถึง  วิชาที่สอนในชั้นปที่ 1     

คําอธิบายจํานวนหนวยกิต 
 ตัวเลขทายชื่อวิชา เปนตัวเลขแสดงจํานวนหนวยกิต และจํานวนชั่วโมง ประกอบดวยตัวเลข 4 หลัก  
ตัวเลขตาง ๆ มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขตัวแรกหนาเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น 
 ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ    หมายถึง จํานวนชั่วโมงในภาคทฤษฎีหรือการบรรยายตอสัปดาห 
 ตัวเลขตัวที่สองในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จํานวนชั่วโมงในการทดลองปฏิบัติในหองทดลองหรือ 
                                                                   การฝกภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
 ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงในการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
2011101 ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ 2(2-0-4) 
2021101 ระบบสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2011211 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสําหรับผูใหญและผูสูงอายุ 3(3-0-6) 
2041101 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2031101 วิจัยทางการพยาบาลและการใชหลักฐานเชิงประจักษ                3(2-2-5) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2021211 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 3(3-0-6) 
2034211 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 1 3(0-9-3) 
2xxx301 วิชาเลือก 3 หนวยกิต 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

2044211 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 2  3(0-9-3) 
2011402 วิทยานิพนธ 2 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

2011402 วิทยานิพนธ 4 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 2011402 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

      รวมตลอดหลักสูตร       36 หนวยกิต 
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คําบรรยายรายวิชา 
          1) หมวดวิชาแกน  
2011101   ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ                 2(2-0-4) 
 Nursing Science and Related Sciences 
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศาสตรทางการพยาบาล หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พหุวัฒนธรรม และหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
 Nursing concepts and theories; theoretical models and related concepts in nursing; 
philosophy of sufficiency economy; multiculturalism; humanity principle based on the 
fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent. 
 
2021101  ระบบสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล                  2(2-0-4) 
 Health System and Nursing Leadership   
 ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ปจจัยที่มีผลตอระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข การ
จัดระบบสุขภาพและระบบบริการ การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมดานสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นขัดแยง
เชิงจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง บทบาทผูนําการพยาบาลตอการพัฒนาและนํานโยบายสุขภาพสูการปฏิบัติการพยาบาล  
 Health systems; health policies; factors influencing health systems; health 
economics; management of health and service delivery systems; nursing management; nursing 
quality improvement; equity and equality in health; law and code of ethics in the nursing 
profession; ethical decision-making in nursing practice; transformational leadership concepts 
and theories; role of nursing leaders in the development and implementation of health policy 
towards nursing practice. 
 
2031101  วิจัยทางการพยาบาลและการใชหลักฐานเชิงประจักษ                                    3(2-2-5)  
 Nursing Research and Evidence-based Nursing  
 แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล และการเผยแพร
ผลงานวิจัย กระบวนการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ 
การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล 
 Concepts of nursing research and innovation in nursing; research ethics; research 
process; research problems; literature review; research designs; sampling methods; research 
instruments; data collection; data analysis; interpretation of research findings and discussion; 
dissemination of research findings; use of evidence-based practice in nursing; searching for 
evidence; critique of research studies; and research utilization in nursing practice. 
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2041101  สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล                   2(2-0-4)  
             Statistics for Nursing Research 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ การเลือกใชสถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การใชสถิติ
อางอิงทั้งพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก การประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การนําเสนอ
ขอมูล การวัดและวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา  
 Basic concepts of statistics; selection of descriptive statistics; statistical hypothesis 
testing; use of inferential statistics:  parametric and non-parametric statistics; data processing; 
data presentation; measurement and analysis of epidemiological data. 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
2011211  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ                  3(3-0-6) 
             Pathophysiology and Pharmacology in Adult and Gerontological Nursing 

     แนวคิดพยาธิสรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในกลุมโรคและความผิดปกติที่
สําคัญในผูใหญและผูสูงอายุ กลุมอาการของโรคผูสูงอายุ การเปลี่ยนรูปแบบของอาการแสดงของโรคใน
ผูสูงอายุ การตอบสนองของรางกายเมื่อเกิดพยาธิสรีรภาพในระบบตางๆ นโยบายแหงชาติดานยา การใชยา
อยางสมเหตุสมผล หลักการทางเภสัชวิทยา ปจจัยที่มีผลตอการบริหารยาในผูใหญและผูสูงอายุ การบริหารยา
เพ่ือการบําบัดรักษาโรคและความผิดปกติที่สําคัญ ผลกระทบจากการรักษาและการใชยา 
   Concept of pathophysiology; mechanisms of pathophysiological changes of major 
diseases and disorders in adults and older persons;  geriatric syndromes; atypical presentations 
of illness in older persons; human responses to the changes in organ systems; national drug 
policy and rationale drug use; principles of pharmacology; factors affecting drug administration 
in adults and older persons; pharmacotherapeutics for major disease and disorders; iatrogenic 
problems.  
 
2021211   การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง                            3(3-0-6) 

     Advanced Nursing for Adults and Older Persons 
แนวคิดหลักการพยาบาลขั้นสูง การจัดการดูแลและการจัดการรายกรณีในผูใหญและผูสูงอายุที่มี

ปญหาสุขภาพซับซอนในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง แนวคิดการดูแลระยะยาว การดูแลแบบ
ประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด การพยาบาลพหุวัฒนธรรม การใชหลักฐาน
เชิงประจักษ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การจัดการ
ทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
        Concepts and principles of advanced nursing; care management and case 
management in adult and older patients with complex health problems involving emergency, 
acute, critical and chronic phases; concepts of long term care; palliative care; caring based on 
the humanity principle of the Red Cross and Red Crescent; multicultural care; evidence-based 
practice; innovations and advanced technology; nursing quality improvement; health resource 
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management based on sufficiency economy philosophy; ethical principles and laws in adult 
and gerontological nursing.   
 
2034211   ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 1                           3(0-9-3)     

     Advanced Nursing Practicum for Adult and Older Patients 1  
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยการจัดการรายกรณีในผูใหญ

และผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพซับซอนในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง บนพ้ืนฐานแนวคิดการดูแล
ระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด หลักพหุวัฒนธรรม 
การใชหลักฐานเชิงประจักษ การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล การทํางานรวมกับทีมสหสาขา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวของกับการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ   
       Advanced health assessment and advanced nursing practice as case managers for 
adult and older patients with complex health problems in emergency, acute, critical and 
chronic phases based on  concepts in long- term care, palliative care, caring based on the 
humanity principle of the Red Cross and Red Crescent; multiculturalism; evidence- based 
practice, use of nursing innovation/  advanced health technology; improving nursing service 
quality, multidisciplinary teams collaboration, use of digital technology and health informatics 
management, health resource management based on sufficiency economy philosophy, and 
ethical principles and laws in adult and gerontological nursing. 
 
2044211   ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 2                          3(0-9-3)   

     Advanced Nursing Practicum for Adult and Older Patients 2    
 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยการออกแบบระบบการดูแลในกลุมผูใหญและผูสูงอายุที่

เลือกสรร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บนพ้ืนฐานแนวคิดการดูแลระยะยาว การดูแลแบบ
ประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด หลักพหุวัฒนธรรม การใชหลักฐานเชิง
ประจักษ/นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การทํางานรวมกับทีมสหสาขา การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และการจัดการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม
และกฎหมายเกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
                Advanced nursing practices by designing care systems in adult and older patient 
groups; organizing project for improving nursing quality based on the concepts of long- term 
care, palliative care, humanized care based on Red Cross and Red Crescent principles, 
multiculturalism, evidence- based practice/  innovation, improving nursing service quality, 
multidisciplinary teams collaboration; use of digital technology and health informatics 
management, health resource management based on sufficiency economy philosophy, and 
ethical principles and laws in adult and gerontological nursing. 
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  3) หมวดวิชาเลือก 
2011301  การจัดการทางการพยาบาล           3(3-0-6) 
 Management in Nursing 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการทางการพยาบาล การจัดการผลลัพธและการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล การจัดสรรทรัพยากร การบริหารความขัดแยง การประสานงานเพ่ือการดูแล ประเด็น
กฏหมายและจริยธรรมในการจัดการทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมทางการจัดการทางการพยาบาล 

Concepts and theories related to nursing management; outcome management and 
quality improvement; healthcare resource allocation, conflict management; care coordination; 
laws and ethics in nursing management; issues and trends in nursing management. 

 
2021301   การสอนทางการพยาบาล            3(2-3-4) 
  Teaching in Nursing  
  ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง วิธีการสอนทางการพยาบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน บทบาท
และจริยธรรมของอาจารย การประเมินผลการเรียนรู และการฝกสอน 

  Philosophies of education; educational theories and related theories in nursing 
education; curriculum development; quality assurance in education; educational concepts 
focusing on student- centered learning; methods of teaching in nursing; innovation and 
educational technology; classroom research; role of educators and ethics in the teaching 
profession; learning outcomes evaluation; and teaching practice. 
 
2031301   พยาบาลเจาของธุรกิจ                                                                       3(3-0-6)
 Nursing Entrepreneurship 
 การประยุกตใชแนวคิดการตลาด กลยุทธการตลาดการบริการสุขภาพ การวิเคราะหตนทุนการ
ใหบริการพยาบาล การบริหารเชิงกลยุทธทางการพยาบาล ดัชนีวัดผลสําเร็จตามแนวคิด ระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ จริยธรรมทางธุรกิจ  

Application of marketing concepts; marketing strategies in health care services; 
cost analysis of nursing services; strategic management in nursing; key performance 
indicators based on the balanced scorecard; ethics in business. 

 
2041301  การพยาบาลสาธารณภัย          3(3-0-6) 
 Disaster Nursing  
 หลักการและแนวคิดการจัดการสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับสาธารณภัย การจัดทําแผนและ
การซอมแผนรับสาธารณภัย การตอบโตตอเหตุการณสาธารณภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข 
เครือขายการจัดการสาธารณภัย การจัดบริการสุขภาพสําหรับผูประสบภัยในศูนยพักพิง การประเมินผลลัพธการ
พยาบาลสาธารณภัย การออกแบบการจัดการดูแลผูประสบภัยกลุมเปราะบาง 
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    Principles and concepts in disaster management; disaster preparedness; disaster 
planning/ conducting simulations and drills; responses to disaster situations and emergency 
management; disaster relief services based on Red Cross and Red Crescent principles; disaster 
management networks; health care services for disaster victims in shelters; outcomes 
evaluation of disaster nursing; the management designs for vulnerable victims. 
  
2051301   การศึกษาอิสระ             3(3-0-6) 

 Independent Study 
            การเลือกประเด็นที่สนใจและศึกษาคนควาจากฐานขอมูลทางการพยาบาลและสุขภาพและ
แหลงขอมูลตางๆ 
      Selection of an interesting topic and databases searching for the literature on 
nursing and health science. 
 
2061301    การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล        3(3-0-6)  

Qualitative Research in Nursing 
ปรัชญาและหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นปญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอน

ดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ความนาเชื่อถือของงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การ
ประยุกตใชงานวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการทําวิจัย 

Philosophies and principles of qualitative research; qualitative research problems; 
qualitative research methodologies; qualitative approaches; data collection; data analysis; 
trustworthiness in qualitative research; report writing and discussion; application of qualitative 
research in nursing research; ethics in qualitative research.      
 
2071301    นวัตกรรมทางสุขภาพ                 3(3-0-6) 

       Health Innovation 
      แนวคิดนวัตกรรมทางสุขภาพ การวิเคราะหปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพของ 

บริการสุขภาพ กระบวนการสรางนวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

      Concepts of health innovations; analysis of problems and needs in improving the 
quality of health services; process of building an innovation; innovation utilization; ethical 
issues and laws. 

 
2081301     การดูแลแบบประคับประคอง               3(3-0-6) 

 Palliative Care  
 ปรัชญา หลักการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการอาการ

และความปวด การสื่อสาร การดูแลดานจิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ การดูแลผูปวยระยะทาย การบริหาร
จัดการระบบการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นทางจริยธรรมกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของ 
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Philosophies and principles of palliative care; health assessment; symptoms and 
pain management; communication; psychological, psychosocial and spiritual care; end-of-life 
care; systems management in palliative care; ethical issues, laws, and policies in palliative 
care. 

 
2091301    การบูรณาการศาสตรเพื่อการบําบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

   Integrative Therapies  in Nursing   
 หลักการและวิธีการเยียวยาดวยการบําบัดแบบผสมผสาน  การบูรณาการศาสตรในการดูแลสุขภาพ

แบบองครวม การใชหลักฐานเชิงประจักษในการบําบัดทางการพยาบาล  
 Principles of integrative and complementary therapies; integration of holistic 

approaches to health care; evidence-based practice in nursing therapeutics. 
 
2011402    วิทยานิพนธ        12(0-36-0)  
       Thesis  
        การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลในหัวขอที่เลือกสรร ภายใตคําชี้แนะของอาจารยที่
ปรึกษา และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร 
        Development of proposals and conducting nursing research in a selected topic 
under the supervision of an advisory committee; and research writing for publication. 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา  

 
1 รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2533 

M.Sc. (Nursing) University of Washington/2540 
Ph.D. (Nursing) University of Washington/2544 

2 
 

ผศ.ดร.ประภาพร  จินนัทุยา พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2536 

พย.ด. ม.มหิดล/2544 
3 ผศ.ดร.รสสุคนธ วาริทสกุล พย.บ. ม.เชียงใหม/2537 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 
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อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา  

 
1 รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2533 

M.Sc. (Nursing) University of Washington/2540 

Ph.D. (Nursing) University of Washington/2544 
2 
 

ผศ.ดร.ประภาพร  จินนัทุยา พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2536 
พย.ด. ม.มหิดล/2544 

3 ผศ.ดร.รสสุคนธ  วาริทสกุล พย.บ. ม.เชียงใหม/2537 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2544 

Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 
4 ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2525 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2537 
พย.ด. ม.มหิดล/2545 

5 อ.ดร.อัญชลี  ชูติธร พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
M.Sc. (Nursing) University of Alabama at Birmingham/2543 

Ph.D. (Adult Nursing) University of Alabama at Birmingham/2548 
6 รศ.ดร.บุษกร พันธเมธาฤทธิ์ วท.บ. (พยาบาล)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร/2525 

วท.ม. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย/2530 
MSN (Pediatric Nursing)  Case Western Reserve University/2540 
Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2544 

7 ผศ.นันทิยา  แสงทรงฤทธิ ์ พย.บ. มหาวิทยาลยับูรพา/2550 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2556 

 

อาจารยผูสอนในหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ดร.จอนผะจง 
เพ็งจาด 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2533 

M.Sc. (Nursing) University of Washington/2540 

Ph.D. (Nursing) University of Washington/2544 

2 
 

ผศ.ดร.ประภาพร  
จินันทุยา 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร)  ม.มหิดล/2536 

พย.ด. ม.มหิดล/2544 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา 

3 ผศ.ดร.รสสุคนธ  
วาริทสกุล 

พย.บ. ม.เชียงใหม/2537 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2544 

Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 

4 ผศ.ดร.ดวงกมล   
วัตราดุลย 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2525 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2537 

พย.ด. ม.มหิดล/2545 

5 อ.ดร.อัญชลี   
งามวิทยโรจน 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 

M.Sc. (Nursing) University of Alabama at 
Birmingham/2543 

Ph.D. (Adult Nursing) University of Alabama at 
Birmingham/2548 

6 รศ.ดร.บุษกร  
พันธเมธาฤทธิ ์

วท.บ. (พยาบาล)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร/2525 

วท.ม. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย/2530 

MSN (Pediatric Nursing)  Case Western Reserve University/2540 

Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2544 

7 ผศ.นันทิยา   
แสงทรงฤทธิ ์

พย.บ. มหาวิทยาลยับูรพา/2550 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  ม.มหิดล/2556 

8 ผศ.ดร.มล. 
สมจินดา   
ชมพูนุท 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2530 

วท.ม. (เวชศาสตรชุมชน)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย/2535 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2550 

9 ผศ.ดร.ปณิชา    
บุญสวัสดิ ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2540 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.สงขลานครินทร/2544 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร) ม.เชียงใหม/2559 

10 ผศ.ดร.เต็มดวง 
บุญเปยมศักดิ ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2540 
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  ม.มหิดล/2545   
- Ph.D. (Nursing) ม.เชียงใหม/2550 

11 ผศ.ดร.นันทกา  
สวัสดิพานชิ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2543 
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  ม.เชียงใหม/2547 
Ph.D. (Nursing)  ม.เชียงใหม/2553 

12 ผศ.ดร.ชยนุช   
ไชยรัตนะ 

วท.บ.  ม.มหิดล/2533 
พย.ม. ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2553 

13 อ.ดร.สุจรรยา  
โลหาชีวะ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2543 
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช
ศาสตร) 

ม.มหิดล/2548 

Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2557 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา 

14 อ.ดร.อารยา  
เจรนุกูล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2535 
พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล/2545 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร) ม.เชียงใหม/2558 

15 อ.ดร.วิไลเลิศ  
คําตัน 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2552 
x MSN (Adult Health Nursing: Clinical 

Nurse Specialist, ACNS) 
The Sage Colleges/2555 

Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2561 
16 ผศ.ดร.ปานจนัทร 

ฐาปนกุลศักดิ์  
พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2538 

x พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล/2553 
x พย.ด. (การพยาบาล) ม.มหิดล/2561 

17 ผศ.ดร.มลธิรา  
อุดชุมพิสัย 

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ/2547 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล/2553 
Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร/2561 

18 อ.ดร.พรพิมล   
อาภาสสกุล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2541 
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) ม.มหิดล/2545 
Ph.D. (Health Sciences) University of Southampton/2558 

19 ผศ.ดร.ชญาภรณ  
ตีวาร ี

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2539 
พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ม.มหิดล/2543 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร) ม.เชียงใหม/2558 

20 ผศ.ดร.กนกวรรณ 
สุวรรณปฏิกรณ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล/2534 
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล/2544 

21 อ.ดร.ธิดารัตน  
วศะรงรอง 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2545 
พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล/2550 
Ph.D.(Nursing) ม.มหิดล/2556 

22 ผศ.ดร.วรุณยุพา  
รอยกุลเจริญ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
M.S.N. (Adult Nurse Practitioner)  Case Western Reserve University/2542 
Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University/2546 

23 ผศ.ดร.สุขุมา   
ฐิติพลธํารง 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) ม.มหิดล/2535 
MSN (Community Health Nursing) Case Western Reserve University/2543 
Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University/2548 

24 อ.ดร.จุฑาภรณ  
ทองบุญช ู

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2537 
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล/2545 
Ph.D. (Biochemical Nutrition) ม.มหิดล/2553 

25 อ.ดร.ศรารินทร  
พิทธยะพงษ 

พย.บ. ม.เชียงใหม/2546 
วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) ม.เชียงใหม/2551 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาจาก/ ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล/2560 

 

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคปฏิบัติ/การฝกปฏบิัติการพยาบาล 
มาตรฐานผลการเรียนรู  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ และจัดการปญหาทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ

มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดการสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ 

2) เปนแบบอยางท่ีดีของผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการการพยาบาลผูใหญและ 
ผูสูงอายุ 

3) ใหคําปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพ และการพิทักษสิทธิ์เพ่ือ 
ประโยชนของผูรับบริการผูใหญและผูสูงอายุ 
  2. ดานความรู 

1) มีความรอบรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาระของศาสตรทางการพยาบาลและ
ศาสตรที่เกี่ยวของ การพยาบาลดานพหุวัฒนธรรม แวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ หลักฐานเชิงประจักษ 

2) นําความรูมาใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุอยางเปนองครวม 

3. ดานทักษะทางปญญา 
1)  มีทักษะในการพยาบาลขั้นสูง การจัดการรายกรณี การประเมินความตองการและภาวะ

สุขภาพ การวินิจฉัย การวางแผน และการประเมินผลลัพธทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
2) สามารถเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลลัพธทางการพยาบาล และจัดการผลลัพธ

ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ 
3)  สามารถพัฒนาศักยภาพผูปวย/ผูรับบริการ/ครอบครวัใหสามารถประเมินและจัดการ

ปญหาทางสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) เปนพ่ีเลี้ยงหรือตนแบบใหทีมการพยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ  
5) ประยุกตหลักการดานคุณภาพและความปลอดภัย มาใชในการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงภาวะผูนํา สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทํางานรวมกับเครือขายในวิชาชีพ
และสหสาขา เพ่ือจัดการปญหาสุขภาพของผูใหญและผูสูงอายุ ดวยองคความรูดานวิชาการและการวิจัย 

2) มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูรับบริการ 
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมไดอยาง

ตอเนื่อง 
4) มีความภาคภูมิใจและสรางคุณคาของวิชาชีพสรางวัฒนธรรมการทํางานที่มุงสูความ

เปนเลิศ      
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูปวย/ผูรับบริการ/ทีมพยาบาล/และ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
2) เผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ ทั้งในและนอกองคกรอยางมี

มาตรฐาน 
 

ชวงเวลาฝกปฏิบัติ  

ชั้นป/ภาค 
การศึกษา 

ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

ชั้นปที่ 1/  
ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ขั้นสูง 1 (3 หนวยกิต) 

พุธ-ศุกร 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 
 

ชั้นปที่ 1 /  
ภาคการศึกษาฤดูรอน 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ขั้นสูง 2 (3 หนวยกิต) 

พุธ-ศุกร 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 

 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการและวิทยานิพนธ 

นักศึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
ผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 1 และดําเนินการโครงการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุขั้นสูง 2 
รวมทั้งพัฒนางานวิจัยประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ภายใตการคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ เปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรมใน 

การทําวิจัยและงานวิชาการ 
  2. ดานความรู 
   1) มีความรอบรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาระของศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่
เกี่ยวของ การพยาบาลดานพหุวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ หลักฐานเชิงประจักษ 

 2) มีความรูในดานกระบวนการ วิจัยและสถิติ และการใชหลักฐานเชิงประจักษในการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
  3. ดานทักษะทางปญญา  
   1) สามารถคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมกับบูรณาการศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่
เกี่ยวของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจักษประสบการณและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาซับซอน หรือปญหาที่คาดการณวาเกิดขึ้น                  

 2) สามารถทําวิจัย/โครงการ หรือสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) แสดงภาวะผูนํา สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทํางานรวมกับเครือขายในวิชาชีพและสห
สาขา เพื่อจัดการปญหาสุขภาพของผูใหญและผูสูงอายุ ดวยองคความรูดานวิชาการและการวิจัย 
   2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมไดอยางตอเนื่อง 
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  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ: 
   1) มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนขอมูล การจัดการสารสนเทศ การวิเคราะห
ความนาเชื่อถือ เพ่ือนําไปทําวิจัย/โครงการ/สรางนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
   2) วิเคราะห และประมวลผลขอมูลเพ่ือการติดตามเฝาระวัง และการจัดการกับความเสี่ยงใน
การบริการสุขภาพ 
   3) สามารถติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูปวย/ ผูรับบริการ/ทีมพยาบาล/และทีมสห
สาขาวิชาชีพ 

 4) เผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ ทั้งในและนอกองคกรอยางมีมาตรฐาน 
การเตรียมการ 

 ตามขอบังคับสถาบันการพยาบาลฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ
ทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ ไวดังนี้ 
นักศึกษาผูที่จะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธไดจะตองมีคุณสมบัติครบตามที่แตละหลักสูตรกําหนด และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหรือประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 
แลวนักศึกษาจะตองจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เสนออาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ และตองสอบโครง
รางวิทยานิพนธ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรก กรณีที่ ไมสามารถ
ดําเนินการสอบไดภายใน 2 ภาคการศึกษา ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงราง
วิทยานิพนธตอคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหลัก และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  สํานักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  

เมื่อนักศึกษาไดสอบโครงรางวิทยานิพนธผานเรียบรอยแลว ตองไดรับการอนุมัติหัวขอและการทํา
วิทยานิพนธ ภายใน 1 ปหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหใชภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้หากมีการขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถ
กระทําได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และประธานอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  
กระบวนการประเมินผล 
  การขอสอบวิทยานิพนธ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อใชเวลาไมนอยกวา 90 วันสําหรับ
การทําวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธจาก
คณบดี และสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดรับสัญลักษณแสดงผล
การศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 และสอบผาน
ความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่สํานักวิชาบัณฑิตศึกษากําหนด และ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหทําการขอสอบวิทยานิพนธได        

การแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเสนอรายนาม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง การสอบ
วิทยานิพนธและการรายงานผล การสอบวิทยานิพนธใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจ    
อ่ืน ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ และเม่ือนักศึกษาสอบผานวิทยานิพนธโดยการ
สอบปากเปลาแลว กรรมการสอบผู เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองแจงผลการตัดสินการสอบ
วิทยานิพนธ ใหนักศึกษาทราบอยางเปนลายลักษณอักษร ภายใน 5 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ และ
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กรรมการสอบผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองสงผลการสอบวิทยานิพนธ มายังคณบดี โดยผาน
ประธานคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรภาย ใน 15 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ จากนั้นนักศึกษาสามารถ
จัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาไดทันที หรือภายใน 30 วันทําการ 

 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. เปนนักปฏิบัติการ
พยาบาลเชิงรุกท่ีเปนผูนํา
ในการจัดการดูแลสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ 
ทุกระดับ 

- การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงประจักษจาก
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เก่ียวของมาใชในการจัดการดูแลสุขภาพ 

- จัดประสบการณการฝกปฏิบัติการพยาบาลในแหลงฝกท่ีเปนสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

2. เปนผูมีความเปน
นักวิชาการและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 
- จัดกิจกรรมเสริมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการพัฒนาทักษะการอาน การวิเคราะหวิจารณ
บทความหรือเอกสารวิชาการอยางมีวิจารณญาณ 

- พัฒนาทักษะการเขียนเอกสารวิชาการในรายวิชาตางๆ เชน การทํารายงาน การ
เขียนโครงงาน โครงรางวิทยานิพนธ ฯลฯ 

3. เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและใน
การศึกษาวิจัยและ
ปฏิบัติการพยาบาลโดย 
ไมเลือกปฏิบัติ 

- การสอดแทรกใหความรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการเรียนสอนแตละรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนใหมีการวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวของในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจริยธรรมวิชาการและวิจัย 
- บูรณาการหลักการกาชาดในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

1. สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ และ
จัดการปญหาทางจริยธรรมบน
พ้ื น ฐ า น ข อ ง มนุ ษ ย ธ ร ร ม ต า ม
หลักการกาชาด คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ
สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ 
2. มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงาน
วิชาการ เปนแบบอยางที่ ดีด าน

1. การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงออก
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของมนุษยธรรมตามหลักการ
กาชาด มาตรฐานวิชาชีพ และ

1.  ประเมินการรวมอภิปรายการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ใ น วิ ช า ชี พ  บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ใน
ชั้นเรียนดวยการสังเกต และใชแบบ
ประเมินทั้งโดยตนเอง เพ่ือนในชั้น
เรียน และอาจารยผูสอน  
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

คุณธรรม จริยธรรมใน การทําวิจัย
และงานวิชาการ 
3.  เ ป น แ บ บ อ ย า ง ที่ ดี ข อ ง ผูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการ
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
4.  ใหคํ าปรึ กษาและชี้ แนะทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ และ
การพิทักษสิทธิ์เพ่ือประโยชนของ
ผูรับบริการผูใหญและผูสูงอายุ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ 
3. กําหนดใหนักศึกษาไดประเมินการ
คัดลอกผลงานดวยการตรวจสอบ
ผลงานเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน
ผูอ่ืน การอางอิงอยางถูกตอง โดยใช
โปรแกรม Turnitin กอนสงชิ้นงาน
ใหอาจารยผูสอน 
4. อาจารยเปนแบบอยางที่ดีของการ
เปนผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. การเรียนรูจากสถานการณจริงบน
แหลงฝกในรูปแบบการจัดการราย
กรณี โดยพิทักษสิทธิ์ของผูรับบริการ
ผูใหญและผูสูงอายุ 

2. ประเมินความรับผิดชอบและตรง
ตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการ
สงงาน 
3. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่
นักศึกษาทําในวิทยานิพนธ การอางอิง
ที่ถูกตอง การไมคัดลอกผลงานผู อ่ืน 
โดยใชโปรแกรม Turnitin  
4.  ป ระ เมิ นพฤติ ก ร รมขณะฝ ก
ปฏิบัติงานกับผูรับบริการในรายวิชา
ปฏิบัติ 
5. ประเมินการจัดการรายกรณี ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับพิทักษสิทธิ์
ของผูรับบริการผูใหญและผูสูงอายุ 

    
      2.2 ความรู 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

1. มีความรอบรู ความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งในสาระของศาสตรทางการ
พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ การ
พยาบาลดานพหุวัฒนธรรม แนวคิด
ทฤษฎีที่ เกี่ ยวของ หลักฐานเชิง
ประจักษ 
2.  นํ าความรู มาใช ในการศึกษา
ค น ค ว า ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะก า ร
ปฏิบั ติ ก ารพยาบาลผู ใหญและ
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม 
3. มีความรูในดานกระบวนการ วิจัย
และสถิติ และการใชหลักฐานเชิง
ประจักษในการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning เชน การอภิปราย วิเคราะห 
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน การศึกษา
ดวยตนเอง และการจัดทํารายงาน
การศึกษา  
2. จัดใหนําเสนอผลการวิเคราะห
สถานการณและองคความรูทางการ
พยาบาลผู ใหญและผูสู งอายุ เ พ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรู
ดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ตอไป 
3.  ม อ บห ม า ย ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ทํ า
วิทยานิพนธตามความสนใจ 

1. ประเมินจากการนําเสนอและ
อภิปราย  
2. ประเมินจากการเขียนรายงาน /
บทความวิชาการ 
3. ประเมินจากการสะทอนคิดตอ
การเรียนรูในประเด็นที่เลือกสรร
ทางดานการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
4. ประเมินการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ 
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    2.3 ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

1. สามารถคิดเชิงวเิคราะหอยางเปน
ระบบ รวมกับบูรณาการศาสตรทางการ
พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลพหุ
วัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจักษ
ประสบการณและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
ในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มี
ปญหาซับซอน หรือปญหาที่คาดการณ
วาเกิดขึ้น                  
2. มีทักษะในการพยาบาลขั้นสงู การ
จัดการรายกรณี การประเมินความ
ตองการและภาวะสุขภาพ การวนิิจฉัย 
การวางแผน และการประเมินผลลัพธ
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
3. สามารถเลือกใชเครื่องมือในการ
ประเมินผลลัพธทางการพยาบาล และ
จัดการผลลัพธทางการพยาบาลและ
ระบบสุขภาพ 
4. สามารถพัฒนาศักยภาพผูปวย/
ผูรับบริการ/ครอบครวัใหสามารถ
ประเมินและจัดการปญหาทางสุขภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เปนพ่ีเลี้ยงหรือตนแบบใหทีมการ
พยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ  
6. ประยุกตหลักการดานคุณภาพและ
ความปลอดภัย มาใชในการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอาย ุ
7. สามารถวิเคราะหและประยุกตภูมิ
ปญญาทองถิ่นและการดูแลสุขภาพ
ทางเลือกมาใชในการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอาย ุ
8. สามารถทําวิจัย/โครงการ หรอืสราง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ 

1.  มอบหมายใหทํารายงานการ
วิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสราง
ความรูใหม ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ  และศาสตร
ทางการพยาบาล มาบูรณาการใน
การแกปญหา  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูบนแหลง
ฝ ก  โดยมอบหมายให วิ เคราะห
ประเมินความตองการและภาวะ
สุขภาพ การวินิจฉัย และการวางแผน
ในการดูแลผู รับบริการผู ใหญและ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือ
ในการประเมิ นผลลัพธ ทางการ
พยาบาล  
3. จัดอภิปรายในประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับองคความรูในวิชาชีพ
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
และออกแบบวิธีการใหมๆในการ
พัฒนาองคความรู เ พ่ือการปฏิบัติ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุอยาง
เปนระบบ 
4.  มอบหมายใหนักศึกษาเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร  
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับทีม
การพยาบาลบนแหลงฝก เพ่ือฝก
การเปนตนแบบและพ่ีเลี้ยงที่ดีใหกับ
ทีมพยาบาล 
6. มอบหมายใหจัดโครงการ หรือสราง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
7.  มอบหมายให วิ เ คราะหและ
ประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ดูแลสุขภาพทางเลือกมาใชในการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

1. ประเมินจากการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูในการนําเสนอ
และการอภิปรายกลุม/การ
วิพากษวิจารณตามหลักวิชาการและ
การเขียนรายงาน  
2. ประเมินการฝกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลการจัดโครงการ หรือ
สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
4. ประเมินจากการสะทอนคิดตอ
การเรียนรูรวมกับทีมการพยาบาล
บนแหลงฝกเก่ียวกับการเปนตนแบบ
และพ่ีเลี้ยงที่ดีใหกับทีมพยาบาล 
5. ประเมินการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ 
6. ประเมินจากการเผยแพรผลงาน
และการแลกเปลี่ยนความรูใหมๆท้ัง
ในและนอกองคกร 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

8.  ม อ บห ม า ย ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ทํ า
วิทยานิพนธตามความสนใจ 

 
   2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

1. แสดงภาวะผูนํา สามารถริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลง ทํางานรวมกับเครือขาย
ในวิชาชีพและสหสาขา เพ่ือจัดการ
ป ญ ห า สุ ข ภ า พ ข อ ง ผู ใ หญ แ ล ะ
ผูสูงอายุ ดวยองคความรูดานวิชาการ
และการวิจัย 
2. มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให
เกิดผลลัพธที่ดีตอผูรับบริการ 
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและ
สังคมไดอยางตอเนื่อง 
4. มีความภาคภูมิใจและสรางคุณคา
ของวิชาชีพสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงสูความเปนเลิศ 

1. จัดกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษา
เปนผูนํากลุมในการนําเสนอ รวมทั้ง
ใหเปนผูนําในการจัดกิจกรรมใน
แหลงฝกรวมกับทีมพยาบาล และ
เพ่ือนรวมงานในสหสาขา 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
ทีมพยาบาล และเ พ่ือนรวมงาน
ในสหสาขา ในประเด็นความไวเชิง
วัฒนธรรมที่ พบจากการขึ้ น ฝ ก
รายวิชาปฏิบัติ 
3. ทําแผนการดําเนินงานของตนเอง
และรายงานความกาวหนาในการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
4.  มีการแลกเปลี่ ยนความรู และ
ประสบการณ กับผู เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ ในการ พัฒนาการ
ปฏิบัติพยาบาลและการวิจัยในการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

1. ประเมินพฤติกรรมภาวะผูนํา
ขณะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
2. ประเมินการสะทอนคิดตอการ
เรียนรูรวมกับทีมการพยาบาลและ
เพ่ือนรวมงานในสหสาขาเกี่ยวกับ
ประเด็นความไวเชิงวัฒนธรรม 
3. ประเมินผลการรายงานความ 
กาวหนาในงานที่ไดรับมอบหมาย  
4.  ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
คว ามรู แ ละประสบกา รณ กั บ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและ
การวิจัยในการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 

 
    2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

1. มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสืบคนขอมูล     การจัดการ
สารสนเทศ การวิ เคราะหความ
น า เ ชื่ อ ถื อ  เ พ่ื อนํ า ไ ปทํ า วิ จั ย /
โครงการ/สรางนวัตกรรม เ พ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
2. วิเคราะห และประมวลผลขอมูล
เพ่ือการติดตามเฝาระวัง และการ

1. มอบหมายงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน ระบบฐานขอมูลทาง
สุขภาพ  
2. ฝกการวิเคราะหวิจารณงานวิจัย/ 
งานวิชาการ  
3.  จั ดกิ จกรรมนํ า เสนอผลการ
วิ เ ค ร า ะห แ ล ะอภิ ป ร า ย ง า น ที่

1. ประเมินผลการสื่อสารและสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประเมินผลการเขียนรายงาน ทาง
วิชาการ 
3. ประเมินผลวิธีการนําเสนอและ
การรวมอภิปราย 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

จัดการกับความเสี่ยงในการบริการ
สุขภาพ 
3.  สามารถติดตอสื่อสารอยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กั บ ผู ป ว ย / 
ผู รับบริการ/ทีมพยาบาล/และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
4. เผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรูใหมๆ ทั้งในและนอกองคกร
อยางมีมาตรฐาน 

เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
4. มอบหมายใหเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับสากล 
 



36 
  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
 M

apping) 

    

รายวิชา/

ผลการ

เรียนรู 

คุณ
ธรรม จรยิธรรม 

ความรู 
ทักษะทางปญ

ญ
า 

ทักษะความสัมพ
ันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
1 

2 
3 

4 
1 

2 
3 

4 

 
1. สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ และจัดการ

ปญ
ห
าท

างจริยธรรม
บ
น
พื้น

ฐาน
ของ

มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด คุณ
ธรรม 

จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญ
า

เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการสุขภาพ

ผูใหญ
และผูสูงอายุ 

2. มีจริยธรรมใน
การทําวิจัยและงาน

วิชาการ เปนแบบอยางที่ดีดานคุณ
ธรรม 

จริยธรรมใน การทําวิจัยและงานวิชาการ 

3. เปนแบบอยางที่ดีของผูมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ
ในการจัดการการพ

ยาบาลผูใหญ


และผูสูงอายุ 

4. ใหคําปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพ และการพิทักษสิทธิ์

เพื่อประโยชนของผูปวยและผูรับบริการ

ผูใหญ
และผูสูงอาย ุ

1. มีความรอบรู ความเขาใจอยาง

ลึกซึ้งในสาระของศาสตรทางการ

พ
ยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ 

การพ
ยาบาลดานพ

หุวัฒ
นธรรม 

แ
น
วคิ

ด
ท
ฤ
ษ
ฎีที่เกี่ย

ว
ขอ

ง 

หลักฐานเชิงประจักษ 

2. นําความรูมาใชในการศึกษ
า

คน
ควาท

างวิชาการและการ

ปฏิบัติการพ
ยาบาลผูใหญ

และ

ผูสูงอายุอยางเปนองครวม 

3. มีความรูในดานกระบวนการ 

วิจัย สถิติ และการใชหลกัฐาน

เชิงประจักษในการพยาบาล

ผูใหญ
และผูสูงอาย ุ

1. สามารถคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมกบับูรณ
าการศาสตรทางการ

พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ ปรัชญ
าเศรษฐกจิพอเพยีง การพยาบาลพหุ

วัฒ
นธรรม หลักฐานเชิงประจกัษประสบการณ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
พยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุที่มีปญ
หาซับซอน หรอืปญ

หาที่คาดการณ
วาเกิดขึ้น                  

2. มีทกัษะในการพยาบาลขั้นสูง การจัดการรายกรณ
ี การประเมินความตองการ

และภาวะสุขภาพ การวินจิฉยั การวางแผน และการประเมินผลลัพธทางการ
พยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ  
3. สามารถเลือกใชเครือ่งมือในการประเมินผลลัพธทางการพยาบาล และจดัการ
ผลลัพธทางการพยาบาลและระบบสขุภาพ 
4. สามารถพัฒ

นาศักยภาพผูปวย/ผูรับบรกิาร/ครอบครัวใหสามารถประเมินและ
จัดการปญ

หาทางสขุภาพไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
5. เปนพี่เลีย้งหรอืตนแบบใหทีมการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอาย ุ 
6. ประยกุตหลกัการ ดานคุณ

ภาพและความปลอดภยั มาใชในการพยาบาลผูใหญ


และผูสูงอาย ุ
7. สามารถวิเคราะหและประยกุตภูมปิญ

ญ
าทองถิน่และการดูแลสุขภาพทางเลอืก

มาใชในการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอาย ุ

8. สามารถทําวิจยั/โครงการ หรือสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒ
นาคุณ

ภาพการพยาบาล
ผูใหญ

และผูสูงอาย ุ

1. แสดงภาวะผูนาํ สามารถริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลง ทาํงานรวมกบั
เครือขายในวิชาชพีและสหสาขา 
เพื่อจัดการปญ

หาสุขภาพของ
ผูใหญ

และผูสูงอาย ุดวยองค
ความรูดานวิชาการและการวิจยั 
2. มีความไวเชิงวัฒ

นธรรม เพื่อให
เกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวยและ
ผูรับบริการ 
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒ

นาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพ
และสังคมไดอยางตอเนื่อง 
4. มีความภาคภูมิใจและสราง
คุณ

คาของวิชาชีพสรางวัฒ
นธรรม

การทํางานที่มุงสูความเปนเลิศ 

1. มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสืบคนขอมูล  การจัดการสารสนเทศ  
การวิเคราะหความนาเชื่อถือ เพื่อนําไป
ทําวิจัย/โครงการ/สรางนวัตกรรม เพื่อ
ปรับปรุงคุณ

ภาพการพยาบาล 
2. วิเคราะห และประมวลผลขอมูลเพื่อ
การติดตามเฝาระวัง และการจัดการกับ
ความเสี่ยงในการบริการสุขภาพ 
3. ส

าม
ารถ

ติด
ตอ

สื่อ
ส
ารอ

ยางมี
ประสิทธิภาพ

กับผูปวย/ ผูรับบริการ/
ทีมพยาบาล/และทีมสหสาขาวิชาชีพ 
4. เผยแพรผลงานและแลกเปลีย่น
ความรูใหมๆ ทั้งในและนอกองคกร
อยางมีมาตรฐาน 
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รายละเอียดผลการเรียนรู (Learning outcom
es) z

 หลัก {
 รอง จําแนกตามรายวิชา 

    

 
คุณ

ธรรม จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทางปญ
ญ
า 

ทักษะความสมัพ
ันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
1 

2 
3 

4 
1 

2 
3 

4 
หมวดวิชาแกน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ 

 
{

 
 

 
z

 
 

 
z

 
 
z

 
{

 
 

 
{

 
{

 
z

 
{

 
 

 
 

{
 

 
 

ระบบสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล 
 

 
{

 
{

 
 

 
{

 
z

 
{

 
z

 
{

 
{

 
z

 
 

 
z

 
z

 
{

 
{

 
z

 
z

 
 

{
 

วิจัยทางการพยาบาลและการใชหลักฐานเชิง
ประจกัษ 

z
 
{

 
 

{
 
{

 
z

 
z

 
z

 
 
z

 
{

 
 

 
{

 
z

 
{

 
{

 
 

 
 
z

 
 
{

 

สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล 
 

 
 

 
z

 
{

 
z

 
z

 
 
z

 
{

 
 

{
 
{

 
{

 
 

{
 
{

 
 
z

 
z

 
 

 
หมวดวิชาเฉพ

าะสาขา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับผูใหญ


และผูสูงอายุ 
 
z

 
 

 
z

 
 

 
z

 
 

 
 

 
 

 
 
z

 
 
z

 
 
z

 
z

 
z

 
 

การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผูปวยผูใหญ
และผูสูงอายุ 

z
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คุณ

ธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทางปญ

ญ
า 

ทักษะความสัมพ
ันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เอกสารแนบตาม AUN-QA 
 

ตารางท่ี 1   แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลการเรียนรูของหลักสูตร   

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ผลการเรียนรูของหลักสูตร* 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสู งอายุ  ที่ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
จริยธรรม รอบรูดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่
เจ็บปวยซับซอนในทุกระยะอยางเปนองครวม มีทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค
รูปแบบการจัดการดูแลปญหาดานสุขภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการพยาบาลที่เปนเลิศ 

9 9 9 9 9 9 

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ที่
มีความรอบรูดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่
เจ็บปวยซับซอนในทุกระยะอยางเปนองครวม เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประเทศ 

 9  9   

3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการ
พยาบาลศาสตร เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล และสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธทางสุขภาพที่ดี 
 

 9 9   9 

* ผลการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) 
PLO1 ประเมินสถานการณทางสุขภาพเพ่ือปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุโดยใชศาสตรทางการ 

พยาบาล และศาสตรที่เกี่ยวของ 
PLO2  พัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยสรางสรรครูปแบบ / นวัตกรรม / นโยบาย วิธีการแกปญหา ในการ

จัดการดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ หลัก
มนุษยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมาย 

PLO3  สรางงานวิจัยในประเด็นปญหาดานสุขภาพ นําเสนอ ใชงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน
การดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนโดยคํานึงถึงจริยธรรม และกฎหมาย 

PLO4  แสดงออกถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนแบบอยางที่ดีในการทํางานสูความเปนเลิศ การเรียนรู
ตลอดชีวิต สนับสนุนใหผูอ่ืนมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
และสรางคุณคาของวิชาชีพ 

PLO5  แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ การทํางานรวมกับทีม เครือขายและผูเกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการปญหาสุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ 

PLO6  แสดงออกถึงทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชในประเด็น
ปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่
ซับซอน การวิจัย ปรับปรุงคุณภาพและระบบการพยาบาล 
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ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานผลการเรียนรู ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF) และผล
การเรียนรูของหลักสูตร 

ดาน ผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลการเรียนรูของหลักสูตร 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

คุณ
ธร
รม
จร
ิยธ
รร
ม 

1.1 สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ และจัดการปญหาทาง
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดการสุขภาพผูใหญและผูสูงอาย ุ

9 9     

1.2 มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ เปน
แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรมใน การทําวิจัยและ
งานวิชาการ 

  9    

1.3 เปนแบบอยางที่ดีของผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
จัดการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

   9   

1.4 ใหคําปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ และการพิทักษสิทธิ์เพ่ือประโยชนของผูรับบริการ
ผูใหญและผูสูงอายุ 

   9   

คว
าม
รู 

2.1 มีความรอบรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาระของศาสตร
ทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ การพยาบาลดาน
พหุวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของ หลักฐานเชิง
ประจักษ 

9 9 9    

2.2 นําความรูมาใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุอยางเปนองครวม 

 9 9    

2.3 มีความรูในดานกระบวนการ วิจัยและสถิติ และการใช
หลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 9 9    

ทัก
ษะ

ทา
งป

ญ
ญ
า 

3.1 สามารถคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมกับบูรณาการ
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่ เกี่ยวของ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม หลักฐานเชิง
ประจักษประสบการณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาซับซอน หรือปญหาที่คาดการณ
วาเกิดขึ้น                  

9     9 

3.2 มีทักษะในการพยาบาลขั้นสูง การจดัการรายกรณี การ
ประเมินความตองการและภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การ
วางแผน และการประเมินผลลัพธทางการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ  

9 9  9 9  

3.3 สามารถเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลลัพธทางการ
พยาบาล และจัดการผลลัพธทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ 

9 9     
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ดาน ผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลการเรียนรูของหลักสูตร 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

3.4 สามารถพัฒนาศักยภาพผูปวย/ผูรับบริการ/ครอบครัวให
สามารถประเมินและจัดการปญหาทางสุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 9   9  

3.5 เปนพ่ีเลี้ยงหรือตนแบบใหทีมการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ    9 9  
3.6 ประยุกตหลักการดานคุณภาพและความปลอดภัย มาใชใน
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 9 9    

3.7 สามารถวิเคราะหและประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ดูแลสุขภาพทางเลือกมาใชในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

9 9     

3.8 สามารถทําวิจัย/โครงการ หรือสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 9 9    

ทัก
ษะ

คว
าม
สัม

พัน
ธฯ

 

4.1 แสดงภาวะผูนํา สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทํางาน
รวมกับเครือขายในวิชาชีพและสหสาขา เพ่ือจัดการปญหา
สุขภาพของผูใหญและผูสูงอายุ ดวยองคความรูดานวิชาการ
และการวิจัย 

  9 9 9 9 

4.2 มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีตอ
ผูรับบริการ 

9   9   

4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งวิชาชีพและสังคมไดอยางตอเนื่อง 

      

4.4 มีความภาคภูมิใจและสรางคุณคาของวิชาชีพสราง
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงสูความเปนเลิศ 

   9 9  

กา
รว
ิเค
รา
ะห

 เช
ิงต
ัวเ
ลข

ฯ 

5.1 มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนขอมูล     
การจัดการสารสนเทศ การวิเคราะหความนาเชื่อถือ เพ่ือ
นําไปทําวิจัย/โครงการ/สรางนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการพยาบาล 

9     9 

5.2 วิเคราะห และประมวลผลขอมูลเพ่ือการติดตามเฝา
ระวัง และการจัดการกับความเสี่ยงในการบริการสุขภาพ 

9 9    9 

5.3 สามารถติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูปวย/ 
ผูรับบริการ/ทีมพยาบาล/และทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   9 9  

5.4 เผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ ทั้งในและ
นอกองคกรอยางมีมาตรฐาน 

  9  9 9 
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ตารางท่ี 3   แสดงกลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตร  
 
ผลการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

PLO1 ประเมินสถานการณทาง
สุขภาพเพ่ือปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุโดยใช
ศาสตรทางการพยาบาล และ
ศาสตรที่เกี่ยวของ 

1.จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning เชน การอภิปราย วิเคราะหในชั้น
เรียน การศึกษาดวยตนเอง และการจัดทํา
รายงานการศึกษา  
2. จัดใหวิเคราะหและนําเสนอผลการ
วิเคราะหสถานการณและองคความรู
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรูดาน
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุตอไป 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูบนแหลงฝก 
โดยมอบหมายใหวิเคราะหประเมินความ
ตองการและภาวะสุขภาพ การวนิิจฉัย และ
การวางแผนในการดูแลผูรับบรกิารผูใหญ
และผูสูงอายุ รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือ
ในการประเมินผลลัพธทางการพยาบาล  
4. มอบหมายใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
ตามความสนใจ 

1. ประเมินจากการนําเสนอและ
อภิปราย  
2. ประเมินจากการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูในการนําเสนอ
และการอภิปรายกลุม/การ
วิพากษวิจารณตามหลักวิชาการ
และการเขียนรายงาน  
3. ประเมินการฝกปฏิบัติ 
4. ประเมินจากการสะทอนคิดตอ
การเรียนรูในประเด็นที่เลือกสรร
ทางดานการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
5. ประเมินการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ 

PLO2 พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โดยสรางสรรครูปแบบ / 
นวัตกรรม / นโยบาย วิธีการ
แกปญหา ในการจัดการดูแล
ผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหา
สุขภาพที่ซับซอนโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ หลัก
มนุษยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จริยธรรมและ
กฎหมาย 

1.จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning เชน การอภิปราย วิเคราะห 
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน การศึกษาดวย
ตนเอง และการจัดทํารายงานการศึกษา  
2. มอบหมายใหทํารายงานการวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อสรางความรูใหม 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พยาบาลพหุวฒันธรรม หลักฐานเชิง
ประจักษ และศาสตรทางการพยาบาล มา
บูรณาการในการแกปญหา  
3. จัดอภิปรายในประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับองคความรูในวิชาชีพ
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุและ
ออกแบบวิธีการใหมๆในการพัฒนาองค
ความรูเพื่อการปฏิบัติพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุอยางเปนระบบ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูบนแหลงฝก 
โดยมอบหมายใหวิเคราะหประเมินความ

1. ประเมินจากการนําเสนอและ
อภิปราย  
2. ประเมินจากการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูในการนําเสนอ
และการอภิปรายกลุม/การ
วิพากษวิจารณตามหลักวิชาการ
และการเขียนรายงาน 
 3. ประเมินจากการสะทอนคิดตอ
การเรียนรูในประเด็นที่เลือกสรร
ทางดานการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
4. ประเมินการฝกปฏิบัติบนแหลง
ฝก 
5. ประเมินผลการจัดโครงการ หรือ
สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
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ผลการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 
ตองการและภาวะสุขภาพ การวนิิจฉัย และ
การวางแผนในการดูแลผูรับบรกิารผูใหญ
และผูสูงอายุ รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือ
ในการประเมินผลลัพธทางการพยาบาล  
5. มอบหมายใหจดัโครงการ หรอืสราง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอาย ุ
6. มอบหมายใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
ตามความสนใจ 
7. อาจารยเปนแบบอยางที่ดีของการเปนผู
มีจรรยาบรรณ วิชาชีพและการมีจริยธรรม 

6. ประเมินการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ 

PLO3 สรางงานวิจัยในประเด็นปญหา
ดานสุขภาพ นําเสนอ ใช
งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลในการดูแลผูใหญ
และผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ
ที่ซับซอนโดยคํานึงถึง
จริยธรรม และกฎหมาย 

1. ฝกการวิเคราะหวิจารณงานวิจัย / 
งานวิชาการ 
2. มีการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ กับผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในการพัฒนาการปฏิบัติ
พยาบาลและการวิจัยในการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 
 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
ตามความสนใจ 
 4. กําหนดใหนักศึกษาไดประเมินการ
คัดลอกผลงานดวยการตรวจสอบผลงานที่
นําเสนอหรือจัดทําโดยใชโปรแกรม 
Turnitin กอนสงชิ้นงานใหอาจารยผูสอน 

1. ประเมินจากการเขียนรายงาน /
บทความวิชาการ 
2. ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกับ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและ
การวิจัยในการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
3.  ประเมินการสอบโครงร า ง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ  
4. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่
นักศึกษาทําในรายวิชา/ 
วิทยานิพนธโดยใชโปรแกรม 
Turnitin 

PLO4 แสดงออกถึงภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เปนแบบอยางที่
ดีในการทํางานสูความเปนเลิศ 
การเรียนรูตลอดชีวิต 
สนับสนุนใหผูอ่ืนมีการพัฒนา
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
และสรางคุณคาของวิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษาเปน
ผูนํากลุมในการนําเสนอ รวมทั้งใหเปน
ผูนําในการจัดกิจกรรมในแหลงฝกรวมกับ
ทีมพยาบาล และเพ่ือนรวมงานในสห
สาขา 
2. ทําแผนการดําเนินงานของตนเองและ
รายงานความกาวหนาในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย  
3. มีการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ กับผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในการพัฒนาการปฏิบัติ

1. ประเมินพฤติกรรมภาวะผูนํา
ขณะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
2. ประเมินผลการรายงานความ 
กาวหนาในงานที่ไดรับมอบหมาย  
3. ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกับ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและ
การวิจัยในการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
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ผลการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 
พยาบาลและการวิจัยในการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับทีมการ
พยาบาลบนแหลงฝก เพ่ือฝกการเปน
ตนแบบและพ่ีเลี้ยงที่ดีใหกับทีมพยาบาล 

4. ประเมินการสะทอนคิดตอการ
เรียนรูรวมกับทีมการพยาบาลและ
เพ่ือนรวมงานในสหสาขา  
5. ประเมินความรับผิดชอบและ
ตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและ
การสงงาน 

PLO5 แสดงออกถึงทักษะในการ
สื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ 
การทํางานรวมกับทีม 
เครือขายและผูเกี่ยวของอยาง
มีประสิทธิภาพ ในการจัดการ
ปญหาสุขภาพผูใหญและ
ผูสูงอายุ 

1. ฝกการวิเคราะหวิจารณงานวิจัย / 
งานวิชาการ  
2. จัดกิจกรรมนําเสนอผลการวิเคราะห
และอภิปรายงานที่เก่ียวของกับการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
3. มอบหมายใหเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับสากล 
4. จัดกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษาเปน
ผูนํากลุมในการนําเสนอ รวมทั้งใหเปน
ผูนําในการจัดกิจกรรมในแหลงฝกรวมกับ
ทีมพยาบาล และเพ่ือนรวมงานในสห
สาขา 
5. มอบหมายใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
ตามความสนใจ 

1. ประเมินผลวิธีการนําเสนอและ
การรวมอภิปราย 
2. ประเมินผลการเขียนรายงาน 
ทางวิชาการ 
3.แบบประเมินการฝกปฏิบัติบน
แหลงฝก 
4.  ประเมินการสอบโครงร า ง
วิทยานิพนธ และการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ  

PLO6 แสดงออกถึงทักษะในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
จัดการสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช
ในประเด็นปญหาดานสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในการดูแลผูใหญและ
ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่
ซับซอน การวิจัย ปรับปรุง
คุณภาพและระบบการ
พยาบาล 

1. มอบหมายงานใหใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน ระบบฐานขอมูลทาง
สุขภาพ  
2. ฝกการวิเคราะหวิจารณงานวิจัย / 
งานวิชาการ  
3. จัดกิจกรรมนําเสนอผลการวิเคราะห
และอภิปรายงานที่เก่ียวของกับการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

1. ประเมินผลการสื่อสารและ
สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินผลการเขียนรายงาน 
ทางวิชาการ 
3. ประเมินผลวิธีการนําเสนอและ
การรวมอภิปราย 
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ตารางท่ี 4   แสดงความสัมพันธระหวางรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร และผลการเรียนรูของหลักสูตร 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

  หมวดวิชาแกน        
1 2011101 ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่

เกี่ยวของ 
2(2-0-4) Ana Ana Ap    

2 2021101 ระบบสุขภาพกับภาวะผูนําทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)   Ana Ap U App 

3 2031101 วิจัยทางการพยาบาลและการใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

3(2-2-5) Ana  E  Ana  Ap Ana  

4 2041101 สถิติเพื่อการวิจยัทางการพยาบาล 2(2-0-4) U  Ap   Ana 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา        
5 2011211 พยาธิสรรีวิทยาและเภสัชวิทยาขั้น

สูงสําหรับผูใหญและผูสูงอายุ 
3(3-0-6) Ana       

6 2021211 การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผูปวย
ผูใหญและผูสูงอาย ุ

3(3-0-6) Ana  Ana  U   Ana  

7 2034211 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับ
ผูปวยผูใหญและผูสูงอายุ 1 

3(0-9-3) E  Ap Ap Ap Ap Ana 

8 2044211 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับ
ผูปวยผูใหญและผูสูงอายุ 2 

3(0-9-3) Ana  C Ap Ana  Ap Ap 

9 2011402 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) C  C  C  Ap Ap E  
  หมวดวิชาเลือก        

10 2011301 การจัดการทางการพยาบาล   3(3-0-6)   Ap Ap Ap U 

11 2021301 การสอนทางการพยาบาล 3(2-2-5) C  U Ap Ap   
12 2031301 พยาบาลเจาของธุรกิจ 3(3-0-6) U  U    
13 2041301 การพยาบาลสาธารณภัย   3(3-0-6)    Ap  U 
14 2051301 การศึกษาอิสระ      3(3-0-6) C  Ap   Ap 
15 2061301 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ

พยาบาล   
3(3-0-6) Ap  Ap   Ana 

16 2081301 นวัตกรรมทางสุขภาพ 3(3-0-6)  Ana Ap   U  U 
17 2071301 การดูแลแบบประคับประคอง 3(3-0-6) Ana  Ap Ap   
18 2091301 การบูรณาการศาสตรเพื่อการบําบดั

ทางการพยาบาล 
3(3-0-6) 

 
Ana Ap Ap U   

C = Create; E = Evaluate; Ana = Analyze; Ap = Apply; U = Understand; R = Remember 
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การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน  
       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับดูแลใหมี
การบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
โท พ .ศ . 2558 ดังนี้  
        1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา หรือที่สัมพันธกับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญา
โท สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทาและมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร และมีผลงาน
วิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอย างนอย 3 รายการ ในรอบ    
5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย ซึ่งมีหนาที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน  ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ตองอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา   
        1.2 มีอาจารยประจําหลักสูตร ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท สาขาพยาบาล
ศาสตรหรือเทียบเทา หรือที่สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ  5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  
 1.3 มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา หรือที่สัมพันธกับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาโท
สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทาและมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร และมี
ผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย     
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี
ชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ไมนอยกวา 10 เรื่อง  

     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.4 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับใหอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารย
ประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ ตองไม
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เปนไปตามขอบังคับสถาบัน วาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 หมวด 3 ขอ 12 (ฉ) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ อาจารยผูสอบการคนควาอิสระ /อาจารยผูสอบ
สารนิพนธ  
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โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ตองมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ชื่ออยูในฐานขอมูลที่ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ไมนอยกวา 10 เรื่อง หรือ
นานาชาติ ไมนอยกวา 5 เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
       1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร พ .ศ.  2560 ตองมีผลการดําเนินงานผานในระดับดี เปนเวลาตอเนื่อง 
2 ปการศึกษาเปนอยางนอย โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5 ที่มีผลการดําเนินงานในปนั้นผานครบถวนทุกขอ และตัว
บงชี้รวมที่มีผลการดําเนินงาน ในปนั้นผานไมนอยกวารอยละ 80 

1.6 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหมีอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจําหรืออาจารย
พิเศษ ที่มวีุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากภายนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตอง
มีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยาง
นอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
          2.2 ผูที่สําเร็จการศึกษาตองศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00 จากระบบ 4 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
แตงตั้งและมีการเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 2.3 วิทยานิพนธของผูที่สําเร็จการศึกษาตองผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ําซอนกับ
งานของผูอื่นโดยใชระบบ Turnitin หรือ อักขราวิสุทธิ์และไมพบการคัดลอกหรือการซ้ําซอน 
 2.4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ตามที่
บัณฑิตศึกษากําหนด 
 2.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นักศึกษา  
 3.1 การรับนักศึกษา 
 3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาตามเกณฑของสถาบัน  
                3.1.2 กําหนดประกาศการรับสมัคร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขาศึกษา และการรายงานตัว 

 3.1.3 การคัดเลือกนักศึกษามีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งและคัดเลือก
นักศึกษาตามเกณฑที่กําหนด 

3.2 การเตรียมความพรอมของนักศึกษา 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพรอมกอนเริ่มเขาเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
และการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน 1 สัปดาห โดยเตรียมในเรื่องการปรับตัวในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและปรับความรูพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยีและทักษะที่จําเปนในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดทําคูมือนักศึกษาและแผนกิจกรรมของหลักสูตร
แจกนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน การทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ 
 3.2.3 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ โดยมีอาจารยที่ปรึกษา 

3.2.4 สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาในการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธใน 
ระดับชาติ/นานาชาติ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษาทุกป  
3.3.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลักสําเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถรองเรียนตอผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการนําขอ 

รองเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแกปญหาจากขอรองเรียน มีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอ
รองเรียน 
4. คณาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย 
 4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) การแตงตั้ งอาจารยประจําหลักสูตร  โดยคัดเลือกจากอาจารยที่สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และตรวจสอบคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(2) อาจารยใหมตองผานเกณฑการประเมินภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกําหนด 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

มีระบบอัตรากําลัง ภาระงาน ธํารงรักษาไว ความเสี่ยงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
อาจารยที่คงอยู จํานวนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอในแตละป เพ่ือใชวางแผนใน
ดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารยในแตละป และกําหนดจํานวนอาจารยที่ลาเพิ่มพูนความรู 

4.1.3  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
(1) สถาบันกําหนดใหอาจารยแตละทานทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาตอ

การทําตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการลาเพ่ิมพูนความรู  
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(2) สถาบันสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
 4.2 คุณภาพอาจารย 
  4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ผานการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของสถาบันทุกปการศึกษา เพ่ือใหมีผลงานที่มีคุณภาพและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  4.2.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการทุกป 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร และสํารวจ
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่ออกแบบ 
ควบคุมการจัดทํารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาที่
หลักสูตรรับผิดชอบ 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
      สถาบันมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เปนผูดําเนินการ คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย ทําหนาที่ออกแบบ ควบคุม
จัดทํารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาที่หลักสูตร
รับผิดชอบ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวย 

(1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
บริบทสังคมไทย/สังคมโลก และการเปลี่ยนแปลง 

(2) ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 เพ่ือนํามาเปนกรอบใน
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดหลักสูตร โครงสรางรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ตามแบบ มคอ.2 สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร 

(3) สงรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ 
(4) สงรางหลักสูตรที่แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอสภาวิชาการ สภาการ

พยาบาล และเสนอตอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรอง
หลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การกําหนดผูสอน 
   (1) มีการแตงตั้ งคณะผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัยหรือประสบการณที่เก่ียวของกับวิชา 
   (2) อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารย
พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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   5.2.2.1 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการ
เรียนการสอน 

(1) ผูรับผิดชอบรายวิชาซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่จัดทํา มคอ.3, 4, 
5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3, 4, 
5, 6 นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาและรับรอง 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษากําหนดใหสง มคอ.3/4 กอนวันเปด
ภาคการศึกษา มคอ.5/6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
  5.2.3 การทําวิทยานิพนธ 

(1) มีการกําหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิในการทําว ิทยานิพนธของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และประกาศของสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

(2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธไดเมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่แตละ
หลักสูตรกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหรือประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

(3) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองจัดทําโครงราง
วิทยานิพนธเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ 

(4) นักศึกษาตองสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรก กรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 2 ภาคการศึกษา ใหนักศึกษาแจง
เหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธตอคณบดีผานอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
หลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    (5)  สํานักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธ รวมทั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เมื่อนักศึกษาไดสอบโครงรางวิทยานิพนธผานเรียบรอยแลว โดยตองไดรับ
การอนุมัติหัวขอและการทําวิทยานิพนธ ภายใน 1 ปหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

(6)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธจะตองสงรายงานความกาวหนาของ 
การทําวิทยานิพนธ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
                   (7)  การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สามารถกระทําได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และประธานอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบด ี 
    (8)  ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

5.2.4 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  (1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือทําหนาที่ให

คําปรึกษาดานการเรียนการสอน การปรับตัวในชวงการเปลี่ยนสถานภาพ 
  (2) มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือดานการทํา

วิทยานิพนธ 
 5.2.5 การอุทธรณของนักศึกษา 
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  (1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยหรือเห็นวาตน
ไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องการเรียนการสอน ตามระเบียบสถาบันวาดวยการรองทุกข อุทธรณของ
นักศึกษา พ.ศ. 2560 

  (2) สถาบันมีชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 
  (3) สถาบันจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 
5.3 การประเมินผูเรียน 
 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู 
  (1) ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการ

ประเมินที่ระบุไวใน มคอ.3 มคอ.4  
  (2) มีการประเมินการสอนรายวิชาแตละวิชาโดยผูเรียน ชวงปลายภาคการศึกษา 
  (3) มีการประเมินผูสอนในแตละวิชาโดยผูเรียน 
  (4) ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน และนําเสนอผลการประเมินและการพิจารณาเกรดตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (5) กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
ทวนสอบอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาและรายงานผลตอ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ 
  (1) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและกําหนดการสอบเพ่ือใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งโดยประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมีระบบการดําเนินงานเพ่ือความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทั้งดานกายภาพ และอุปกรณเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่
เอ้ือตอการเรียนรู ดังนี้         

6.1 การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ จัดหาและสนับสนุนใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
และเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล 

6.2 ระบบการดําเนินงานเพ่ือความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก  
6.2.1 ความพรอมดานกายภาพ มีอาคารเรียนและหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน และมี

การจัดพ้ืนที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการทํางานรวมกันหรือการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา  

     6.2.2 ความพรอมดานหองสมุด มีหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส        
(e-book)  ฐานขอมูลทางการพยาบาลในระบบออนไลนใหเพียงพอ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล ไดแก ตํารา วารสารวิชาชีพการพยาบาล
ตางประเทศ และมีฐานขอมูลทางการพยาบาลที่เขาถึงไดงาย เปนตน โดยหองสมุดซึ่งเปดใหบริการทั้งในและ
นอกเวลาราชการ วันจันทร - วันเสาร รวมทั้งมีศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง ใหบริการหนังสือ วารสาร 
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นิตยสาร สื่อซีดีภาพยนตรภาษาอังกฤษ มีสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อโสตทัศน  มีโปรแกรมฝกทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษ และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมหูฟง สําหรับฝกทักษะทางดานภาษาดวยตนเองทั้งภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ มีคณะกรรมการหองสมุด และเจาหนาที่หนวยบรรณสารสนเทศ มีหนาที่พัฒนาระบบการบริหาร
และการบริการของหองสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหสอดคลองกับความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา และสามารถเขาใชทรัพยากรและฐานขอมูลจากวิทยบริการของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอีกดวย 

6.2.3 ความพรอมดานอุปกรณเทคโนโลยี  มีสื่อโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียนที่เพียงพอ
และพรอมใช รวมทั้งมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อ e-learning และมีการนําสื่อเผยแพรทาง website 
สถาบัน e-learning ที่นักศึกษาสามารถเขาถึงไดทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่รองรับเทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต มีการใหบริการระบบเครือขายเพ่ือการสืบคนขอมูล มีศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Education Technology Center) ใหบริการสําหรับการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ซึ่งเปดใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ มี Wifi, wireless ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารเรียน และ
หอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลทาง Internet ไดโดยใชคอมพิวเตอร Notebook, Tablet  
และ Smart phone ได รวมทั้งมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการเรียนการสอน 

6.3 กระบวนการสํารวจความตองการปจจัยสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยและนักศึกษา โดย
หนวยงานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีการสํารวจความตองการปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรูจากอาจารยและนักศึกษา เชน หนังสือ ตํารา วารสาร หุนและสื่อการเรียนรูในหองปฏิบัติการพยาบาล 
เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายไรสาย เปนตน เพ่ือใหผูรับผิดชอบวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใช  และมีการนําเสนอตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตเพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

6.4  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.4.1 ทุกภาคการศึกษา มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
และอาจารย เพ่ือติดตามความตองการ ความเพียงพอในการใชปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและนําผลการ
ประเมินมารวมกันพิจารณาในคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ใหขอคิดเห็นใน
การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยสนับสนุน แลวแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

6.4.2 ทุกปการศึกษาหนวยงานสนับสนุนวิชาการ มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความเพียงพอ  พรอมใชและความทันสมัยรวมทั้งการ
ใหบริการ และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
           สถาบันกําหนดตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และตัวบงชี้ที่สถาบันกําหนดเพิ่มเติม  
           ทั้งนี้สถาบันตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ตอไปนี้ อยูในเกณฑดีอยางนอย 2 ป
การศึกษาตอเนื่องกอนการขอรับรอง 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานและเปาหมาย 
ปที่ 

1 2 3 4  5 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ  
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

9 9 9 9 9 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร 

9 9 9 9 9 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม
เจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 กอนเปดสอนในภาค
การศึกษานั้น 

9 9 9 9 9 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

9 9 9 9 9 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของการ
จัดทํา มคอ.7 หรือตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

9 9 9 9 9 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 หรือในรายงานตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาปที่แลว 

 9 9 9 9 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา และนําผลการทวนสอบไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล 

9 9 9 9 9 

8. มีระบบ กลไก และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการใหคําปรึกษา
การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธของผูเรียน เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 9 9 9 9 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ  
5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

9 9 9 9 9 

10. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

9 9 9 9 9 

11. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและวิจัยไม
นอยกวา 15 ชั่วโมง/ปการศึกษา 

9 9 9 9 9 

12. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

9 9 9 9 9 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานและเปาหมาย 
ปที่ 

1 2 3 4  5 
13. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนทุกชั้นปที่มีตอหลักสูตร และคุณภาพ
การสอนและการใหการปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธของอาจารย
พยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

9 9 9 9 9 

14. อัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอผูเรียนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 9 9 9 9 

15. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิต เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  9 9 9 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 11 14 15 15 15 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 5 5 5 5 5 
ตัวบงชี้ตองผาน (ขอ) 9 12 12 12 12 

 
การประเมินผล  

การประเมินตองอยูในระดับดี  เปนเวลาตอเนื่อง 2 ปการศึกษา โดยตองมีผลการดําเนินการในขอ 1-5 
ครบถวนทุกขอ และมีผลการดําเนินการผานไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมที่กําหนดในแตละป 
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สวนที่ 3 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2564 

รายการ 
ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 
ภาคการศึกษาที่ 

2/2564 
ภาคการศึกษา 
ฤดูรอน/2564 

วันเปดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64 4 ม.ค. 65 16 พ.ค. 65 

การลงทะเบียนและชําระเงิน 
นักศึกษารับเอกสารคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน และ
ใบโอนเงินชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  

16 ก.ค. 64 17 ธ.ค. 64 29 เม.ย. 65 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ตพรอม
ตรวจสอบขอมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหถูกตอง 

19 - 23 ก.ค. 64 20 – 24 ธ.ค. 64 2 – 6 พ.ค. 65 

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

19 - 24 ก.ค. 64 20 – 25 ธ.ค. 64 - 

วันเริ่มปรับลงทะเบียนเรียนลาชา  
(โดยเสียคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา 2,000 บาท) 

9 ส.ค. 64 4 ม.ค. 65 - 

วันขอเพ่ิมรายวิชาและขอลดรายวิชา 9 ส.ค. 64 4 ม.ค. 65 16 พ.ค. 65 
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนลาชา 
และขอเพ่ิมรายวิชา 

20 ส.ค. 64 14 ม.ค. 65 23 พ.ค. 65 

วันสุดทายของการลดรายวิชา 17 ก.ย. 64 11 ก.พ. 65 27 พ.ค. 65 
ขอถอนรายวิชา (ไดรับ “W”) 20 ก.ย. 64 14 ก.พ. 65 30 พ.ค. 65 
วันสุดทายขอถอนรายวิชา 29 ต.ค. 64 25 มี.ค. 65 10 มิ.ย. 65 

วันสุดทายของการเรียนและวันสอบ 
วันสุดทายของการเรียน 20 พ.ย. 64 16 เม.ย. 65 8 ก.ค. 65 

สอบกลางภาคการศึกษา 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 21 - 25 ก.พ. 65 6 – 10 มิ.ย. 65 

สอบปลายภาค 22 – 26 พ.ย. 64  18 – 22 เม.ย. 65 11 – 15 ก.ค. 65 

วันปดภาคเรียน 27 พ.ย. 64 23 เม.ย. 65 16 ก.ค. 65 
การประเมินผลการศึกษา 
วันสุดทายของการเสนอผลการใหเกรดรายวิชาไปยัง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

9 ธ.ค. 64 10 พ.ค. 65 3 ส.ค. 65 

นักศึกษาสอบถามผลการศึกษาทางอินเตอรเน็ต 7 ม.ค. 65 13 มิ.ย. 65 15 ส.ค. 65 
หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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การติดตอสอบถามขอมูล 
งานบัณฑิตศึกษา หนวยจัดการศึกษา ฝายบริหารวิชาการ   
ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   
โทร. 02-2564092-9 ตอ 1149  E-mail: grad@stin.ac.th 
Website: www.stin.ac.th  
Faccebook:  ฝายบริหารวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   
 ผูที่สอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน 
ภายในวันเวลา ที่สถาบันกําหนด มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา 
 
การปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอน และเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ  
 
การลงทะเบียน 
1. นักศึกษาตองพบอาจารยที่ปรึกษา หรือประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรับคําแนะนํากอนการ
ลงทะเบียนในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
2. นักศึกษาลงทะเบียนผานระบบออนไลน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา  
3. นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น  โปรดตรวจสอบและแกไขขอมูลการ
บันทึกรายวิชาใหถูกตองเรียบรอยกอนการบันทึกยืนยันการลงทะเบียน 
4. นักศึกษาตองทําการลงทะเบียนเรียนใหแลวเสร็จกอนการโอนเงินคาบํารุงการศึกษา จึงถือวาเปนการ     
ลงทะเบยีนเรียนที่ถูกตองตามข้ันตอนและตามกําหนด หากเกินระยะเวลาจะเสียคาปรับ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
   

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชําระเงิน 

 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเน็ต 
ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนและจํานวนเงิน 

ใหถูกตอง แลวยืนยันการลงทะเบียน 

นักศึกษารับใบเสร็จรับเงิน 
ที่งานบัณฑิตศึกษา หนวยจัดการศึกษา 

 

 

เริ่มตน 

     นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือการ

ลงทะเบียนเรียน 

สิ้นสุด 
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การเขาระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน 
นักศึกษาเขาระบบลงทะเบียนออนไลน ผาน Web browser สามารถเขาที่เว็ปไซตของสถาบัน

www.stin.ac.th เมนูระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา แลวคลิก  Sign in เพ่ือเขาหนาแรกใน
การเขาระบบ  หรือเขา web โดยตรงหนาแรกในการเขาระบบ https://edu.stin.ac.th/web/login  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการเขาระบบทะเบียนนักศึกษา 

 คลิกเครื่องหมาย       เพื่อแสดงเมนูรายการระบบตางๆ      
  

 คลิกเมนูระบบสารสนเทศ แลวคลิก เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา 
  

 คลิก Login เขาสูระบบ จะเปนหนาจอใหใสรหัสนักศึกษาและรหัสผาน 
         

เมื่อคลิก Login เขาสูระบบ จะปรากฏหนาตาง ดานลาง เพื่อใหนักศึกษาใสรหัสนักศึกษา และรหัสผานเพื่อ

เขาระบบ  โดยคลิกที่ Sign in ดังรูปดานลาง 

คลิก 
4 
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ชอง อีเมล/รหสันักศึกษา  ใหกรอก  รหัสนักศึกษา 

ชอง รหัสผาน/เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอก เลขบัตรประชาชนของนกัศึกษา 

คลิก LOG IN เพื่อเขาระบบ  ก็จะเขาหนาเมนรูายการที่นักศึกษามีสทิธิ์เขาใชงาน 

เมื่อคลิก  Sign in ท่ีมุมบนขวา แลวจะขึ้นหนาจอใหนักศึกษาใสรหสันักศึกษาและเลขบตัรประชาชน

เพื่อเขาระบบ 

เมื่อนักศึกษา LOG IN เขาระบบเรียบรอยแลว  จะปรากฎเมนูรายงานตางๆ  
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สัญลักษณ การใชงานปุม 

 
สําหรับสั่งใหโปรแกรมทําการคนหาขอมูล 

  สําหรับสั่งใหโปรแกรมรับขอมูล 

  สําหรับสั่งใหโปรแกรมลบขอมูล 

  สําหรับสั่งใหโปรแกรมยืนยันการบันทึกขอมูลการ
ลงทะเบียน 

  

  เปนการแสดงความตองการเพ่ิมรายวิชา 

  
  

  
เปนสัญลักษณที่แสดงยืนยันรับขอมูล  

  
  
  

สําหรับสั่งใหยกเลิกบันทึกขอมูล 

  สําหรับสั่งใหโปรแกรมพิมพรายงานใบยืนยันการ
ลงทะเบียน  
  

  

  ออกจากระบบ 

  

  แสดงเมนูรายการระบบตางๆ      
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การลงทะเบียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของตําแหนงตาง ๆ ของโปรแกรมลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  แสดง ช่ือ นามสกุล ของนักศึกษา  

2  เมนูตางๆ ของระบบ 

3  แสดงรหัสวิชาที่ใชลงทะเบียน 

4  แสดงรายวิชาการลงทะเบียน 

5  สําหรับคนหาวิชา ระบุรายวิชาที่ตองการเพิ่ม 

6  แสดงสัญญาลักษณ เพื่อใชในการลบรายวิชาที่ไมไดลงทะเบียน 

7  แสดงปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมื่อคลิกแลวไมสามารถแกไขได 

1. ข้ันตอนการลงทะเบียน 
     1. เปดโปรแกรมเขาเมนูการลงทะเบียน จะปรากฏรูปดานลาง จะแสดงรายชื่อวิชาที่เปดสอน โดยนักศึกษาจะ
เห็นรายวิชาตามแผนการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ 
     2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อวิชาปรากฏที่หนาจอวาครบหรือไม ถาหากมีวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษา 
(กรณีที่มีวิชาเลือกจะแสดงวิชาเลือกทุกวิชา)  ใหคลิกเครื่องหมายลบ (6) หนารหัสวิชา เพื่อลบวิชาที่นักศึกษาไมได
ลงทะเบียนออก จนครบและใหแสดงรายงานที่หนาจอเฉพาะวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเทานั้น  
             



62 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่แผนการเรียนมีวิชาเลือก ฐานขอมูลจะแสดงวิชาเลือกทุกรายวิชา ใหนักศึกษาเลือกเฉพาะรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่มรายวิชาที่ไมมีในแผนการเรียน (กรณียังไมยืนยันการลงทะเบียน) 
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หลังจากที่นักศึกษาเขาระบบลงทะเบียนแลว ระบบแสดงรายวิชาในการลงทะเบียนตามแผนการ
ศึกษาตามหนาจอแลว หากไมมีวิชาที่นักศึกษาตองลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเพ่ิมวิชาไดโดยการ คลิกที่    

      ที่ชอง รหัสวิชา/ชื่อวิชา  โปรแกรมจะขึ้นชื่อวิชาให แลวนักศึกษาก็คลิกเพ่ิม        เลือกวิชาที่
ตองการ รายวิชานั้นก็จะแสดงในชอง รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาไมตองการเพิ่ม  คลิกท่ี เพื่อกลับสูหนาจอหลักการลงทะเบียน 

            เมื่อแสดงความตองการเพิ่มรายวิชาครบแลว ระบบจะใหยืนยันการเพิ่มอีกครั้ง ใหคลิกที่        เปนอันสิ้นสุดการ

เพิ่มรายวิชาลงทะเบียน 

     เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาครบถวนแลวตรวจสอบรายชื่อวิชาที่แสดงอยูหนาจอใหถูกตองครบถวนแลว คลิก 
ยืนยันการลงทะเบียน 
    ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียน ขณะที่นักศึกษากําลังทําการลงทะเบียนในระบบอยูนั้น   แตยังไมทําการยืนยัน
การลงทะเบียน นักศึกษาสามารถ ลบและเพ่ิมวิชาไดดวยตนเอง  หากนักศึกษาคลิก ยืนยันการลงทะเบียน
เรียนแลวนักศึกษาจะไมสามารถแกไข ขอมูลได ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการดําเนินการ พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอมูลรายวิชาวาเลือกถูกตองครบถวนหรือไมกอนทําการคลิกยืนยันระบบการลงทะเบียน 
    

การยืนยันการลงทะเบียน  

     นักศึกษาคลิกที่  เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษา  หากไมคลิกยืนยันการ
ลงทะเบียน ถือวาระบบลงทะเบียนยังไมสมบูรณ 
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การพิมพใบชําระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิยืนยนั 

ระบบแสดงขอความสถานะการลงทะเบียน “ยืนยันการลงทะเบียน” 

หมายเหตุ  หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแลว ในกรณีที่นักศึกษาตองการเพ่ิม-ลดรายวิชา จะตองมา

ดําเนินการตามขอบังคับสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

       เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนสําเรจ็เรยีบรอย ระบบจะขึน้คําวา  “พิมพใบชําระเงิน” ใหกดคลิก  

คลิก 
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ใบแสดงการชําระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา  

นักศึกษาคลิกที ่  ลงทะเบียนนักศึกษา   เพ่ิม/ลด รายวิชา 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                เปนเอกสารแจงการชําระเงิน  ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะออกรายงานแสดงอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษา โดยชําระเงินผานโมบายแอปพลิเคชั่น 

คลิก 
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หมายเหตุ   นักศึกษาที่มีความประสงค  ที่จะเพิ่ม  ลด  ถอนรายวิชา ตองเขียนคํารองท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

               เมื่อผานการอนุมัติจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได 

        

ขอมูลประวัตินักศึกษา   
นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลประวัติของนักศึกษา ในกรณีที่ขอมูลผิดหรือนักศึกษาตองการ

เพ่ิมเติมแจงท่ีงานบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           คลิกท่ี แกไข  (1) เพื่อใหสามารถทําการแกไขขอมูล เพื่อเพิ่ม/ลดรายวิชาได จากนั้น คลิกท่ีชองวิชาที่ตองการถอน/เพิ่ม 
เมื่อคลิกแลว คําสั่งแกไขจะเปลี่ยนเปน บันทึก 
 กรณีตองการถอนรายวิชา  ใหคลิกที่วิชานั้นแลวคลิกที ่ถอน (2) แลวคลิกบันทึก 
 กรณีตองการเพ่ิมรายวิชา  ใหคลิกที่ชอง วิชาแลวคียรหสัวิชา เพื่อเพิ่มวิชา แลวทําการบันทึก โดยคลกิบันทึก   

1 

คลิก 

2 

        คลิกเพ่ิมวิชา ที่ชองรหัสวิชา แลวคลิก จะใหคนหาวิชา เมื่อเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ทําการบันทึก โดยคลิกคาํสั่ง บันทึก 

ดานบน 
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ตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสอบถามผลการศึกษา (สําหรับนักศึกษา) 
  

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
เมื่อคลิกเมนูผลการศึกษา ที่เมนูนี้จะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ระบบจะ

จัดเรียงตามภาคการศึกษา และปการศึกษา รายงานจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  หนวยกิตที่สอบได  
เกรดเฉลี่ยประจําภาค  และเกรดเฉลี่ยสะสม  ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามผลการศึกษาไดที่เมนูผลการศึกษานี้ 
  

 

คลิก 

ตารางสอน  จะแสดงรายงานขอมูลวัน เวลา รหัส รายวิชาที่เปดสอน เวลาเริ่มเรียน และสิ้นสุดการเรียน 

วันสอบ รวมถึงอาจารยผูสอนในแตละวิชา และนอกจากนี้จะแสดงการใชหองเรียนในรายวิชาตางๆ 

ตารางสอบ จะแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา  วันเวลาที่สอบ และอาจารยผูสอน 

     

คลกิ 



68 
 

 
   

การจําลองเกรด  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อคลิกที่เมนูการจําลองเกรด โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถทดลองกําหนดเกรดแตละวิชาที่
ลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาอยู โดยที่ผล
การศึกษาจริงยังไมมีการประมวลผล โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถทําการทดลองคํานวณผลการเรียน 
โปรแกรมจะคํานวณเกรดที่นักศึกษาทดลองใสเกรด เพ่ือใชวางแผนการศึกษาตอไป 

 

การตรวจสอบสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลกิ 

คลกิ 
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เมื่อคลิกเมนูตรวจสอบสําเร็จการศึกษา ที่เมนูตรวจสอบสําเร็จการศึกษานี้โปรแกรมจะแสดงรายงาน
รายละเอียดจํานวนหนวยกิตสะสม  เกรดเฉลี่ยสะสม ที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนตั้งแตแรกเขา เพ่ือนํามา
ประมวลผลกับภาคการศึกษาสุดทาย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรจะตองดําเนินการขอสําเร็จ
การศึกษา ตองดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกตอง ขอมูลประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา ที่อยูปจจุบัน หาก
มีการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาสามารถแกไขได โดยตองติดตอหนวยทะเบียนฯ เพ่ือขอแกไข “กรณีท่ีสถาบันฯ 
ประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาแลว จะไมสามารถแกไขขอมูลได” 
 2. บันทึกยืนยันการขอสําเร็จการศึกษา 

 
การขอสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือคลิกที่เมนูขอสําเร็จการศึกษา จะปรากฏหนาตางสําหรับใหนักศึกษาที่คาดวาสําเร็จการศึกษา 
ตรวจสอบสิทธิ 

 
 
 
 
 
 
 

คลกิ 
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การเขาระบบทะเบียนของอาจารยที่ปรึกษา 
ขอบเขตการเขาถึงขอมูล 
 1. ประวัตินักศึกษา (สําหรับอาจารยที่ปรึกษา) อาจารยที่ปรึกษาสามารถดูขอมูลประวัตินักศึกษาใน
ความดูแลไดเพียงอยางเดียว 
 2. อนุมัติการใหลงทะเบียน (สําหรับอาจารยที่ปรึกษา) อาจารยที่ปรึกษาวิเคราะหการศึกษาของ
นักศึกษาในความดูแล อนุมัติใหลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือเห็นสมควรใหลงทะเบียนเรียนตามแผนของ
นักศึกษาแตละบุคคลที่สามารถลงทะเบียนเรียนได 
 3. การดูผลการศึกษา (สําหรับอาจารยที่ปรึกษา) อาจารยที่ปรึกษาสามารถดูผลการศึกษาของกลุม
นักศึกษาในความดูแลเทานั้น 

 
การเขาระบบทะเบียนนักศึกษา   

อาจารยที่ปรึกษาระบบลงทะเบียนออนไลน ผาน Web browser สามารถเขาที่เว็บไซตของสถาบัน 
www.stin.ac.th เลือกระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา แลวคลิก  Sign in เพ่ือเขาหนาแรกใน
การเขาระบบ  หรือเขา web โดยตรงหนาแรกในการเขาระบบ https://edu.stin.ac.th/web/login ดังรูป
ดานลาง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีการเขาระบบทะเบียนนักศกึษา 

 คลิกเครื่องหมาย        เพื่อแสดงเมนูรายการระบบตางๆ      

 คลิกเมนรูะบบสารสนเทศ แลวคลกิ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา 

 คลิก Login เขาสูระบบ จะเปนหนาจอใหใสรหสันักศึกษาและ รหสัผาน 
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      เมื่อคลิก Login เขาสูระบบ จะปรากฏหนาตาง ดานลาง เพ่ือใหนักศึกษาใสรหัสนักศึกษา และรหัสผ าน
เพ่ือเขาระบบ  โดย            คลิกท่ี Sign in  

 
 
 

  

 

 

       เมื่อคลิก  Sign in ที่มุมบนขวา แลวจะข้ึนหนาจอใหนักศึกษาใสรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนเพ่ือ

เขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ชอง อีเมล/รหัสนักศึกษา    ใหกรอก  เลขรหัสเจาหนาที่ 

ชอง รหัสผาน/เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอก เลขบัตรประชาชน 

คลิก LOG IN เพ่ือเขาระบบ  ก็จะเขาหนาเมนูรายการที่นักศึกษามีสิทธิ์เขาใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

คลิก Sign in 
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รายงานประวัตินักศึกษา (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) 

คลิกที่เมนูขอมูลนักศึกษา สําหรับดูขอมูลประวัติของนักศึกษา ในหนาตางนี้จะแสดงเฉพาะรายชื่อ
กลุมนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเทานั้น คลิกดูไดครั้งละคน โดย คลิกที่เลขประจําตัวนักศึกษา จะปรากฏ

หนาตางของนักศึกษาที่อยูในความดูแล  ขอมูลประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลนักศึกษา (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) 
 เมื่อคลิกท่ีชื่อ/รหัสนักศึกษา ในความดูแล จะปรากฏ หนาตางประวัติสวนตันักศึกษา ขอมูลการศึกษา 

ผลการศึกษาฯ โดยดูรายงานไดเพียงอยางเดียวไมสามารถแกไขขอมูลได 
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การอนุมัติใหลงทะเบียน (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) 
 1. คลิกเขาเมนู (1) อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติใหลงทะเบียน จะปรากฏหนาตาง 
การอนุมัติใหลงทะเบียน แสดงชื่ออาจารยที่ปรึกษา และรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
 2. อาจารยที่ปรึกษาพิมพรหัสนักศึกษาท่ี (2) Add line เพื่อเพิ่มชื่อนักศึกษาในปกครองเพ่ืออนุมัติ
ใหลงทะเบียนเปนรายคน แลวคลิกท่ี (2) Add line  เพื่อเพิ่มคนตอไปใหครบทุกคน   
 3. กรณีท่ีนักศึกษาคนใดมีรายวิชาที่ไมไดรับการอนุมัติใหลงทะเบียน ใหคียรหัสนักศึกษาที่ (2) Add 
line เพื่อเพิ่มชื่อนักศึกษา แลวคลิกที่ (4) เพื่อคียวิชาที่ไมอนุมัติใหลงทะเบียนเรียน จนครบทุกคน 
 4.  คลิก บันทึก (3)  เพ่ือบันทึกขอมูลดังรูปดานลาง 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การดูผลการศึกษา (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) 

อาจารยที่ปรึกษาสามารถดูผลการศึกษาของนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด การดูรายงานผลการศึกษา 
สามารถคลิกเขาไปโปรแกรมผลการศึกษา จะปรากฎรายชื่อนักศึกษาในความดูแลโดยคลิกท่ีชื่อ แลวจะ
ปรากฏผลการศึกษา คลิกเขาเมนู (1) ผลการศึกษา จะปรากฏหนาตางรายชื่อนักศึกษา แลวคลิกท่ีชื่อ
นักศึกษาจะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษานั้นๆ 
  

  

 

 

 

 

 

 

คลกิ ( ) 

คลกิ ( ) 

คลกิ ( ) 

คลกิ ( ) 

คลกิ ( ) 
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ประเภทของการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนเรียนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 (1) การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
 (2) การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Non Credit)  
 

การลงทะเบียนเรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา   
  ใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ และแนวปฏิบัติตางๆ ตามที่สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไดกําหนดไว  
 
หนวยกิตการลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ตองกําหนดใหมีการลงทะเบียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
แตไมเกิน 15 หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
 ในกรณีการลงทะเบียนไมเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 
 
การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ 
 1. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป/ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหความเห็นชอบใน
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ผานระบบทะเบียนนักศึกษาหรือ http://edu.stin.ac.th และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธเพ่ิมใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธได 
หลังพนกําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหสามารถ
สอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น 
 3. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว และอยูระหวางการทํา
วิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามท่ีสถาบันกําหนด คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จายคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค
การศึกษาละ 4,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูรอน จายคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 
2,000 บาท  
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การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  
 
 นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางของหลักสูตรแลว แตยังไมสามารถสอบวิทยานิพนธให
ปรากฏผลผานอยางสมบูรณ ตองยื่นใบคํารองเพ่ือขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาและจายคาธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

หนวยทะเบียนและประมวลผล 
ดําเนินการบันทึกขอมลู 

แจงอาจารยที่ปรึกษา  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

นักศึกษากรอกแบบคํารองขอ

รักษาสภาพความเปนนักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา 

คณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษาดําเนินการ 

แจงนักศึกษามารับสําเนา
ใบคํารองพรอมชําระเงินคา

รักษาสถานภาพฯ 
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การลงทะเบียนขามสถาบัน  
 1. นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑการ
พิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
   1.1  รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในสถาบัน ในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้น
ดวยเหตุผลตางๆ  
   1.2  รายวิชาที่สถาบันอ่ืนเปดสอน ตองมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร  
    1.3  รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  
   2. ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ไปเปนสวน
หนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู   
   3. นักศึกษาตองเปนฝายรับผิดชอบคาลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันกําหนด  
 

การขอเพิ่ม ขอลดและขอถอนรายวิชา  
 นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีสํานักวิชา
บณัฑิตศึกษา โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้  
  (1)  การขอเพ่ิมและขอลดรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ของสถาบันในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน ในกรณี
รายวิชาที่มีการขอลดนี้ จะไมบันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา 
 (2)  การขอถอนรายวิชา จะดําเนินการไดเมื่อพนสัปดาหที่ 2 นับจากวันเปดภาคการศึกษาของสถาบัน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพนสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน จนถึง 1 สัปดาห 
กอนการสอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบประมวลผลการศึกษาดวย   
 

เวลาเรียน  
    นักศึกษาจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ ตอเมื่อมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนภาคทฤษฎี หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  
 
การลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํา  
 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํา เพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียน  
ตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได   
 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได เพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนต่ํากวาระดับ
คะแนน A ได  ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
สํานักวิชาบัณฑิตศึกษา  
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การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและสอบผานภาษาอังกฤษ 
1. จัดใหมี English Journal Club ทุกเดือนโดยอาจารยและนักศึกษา  
2. จัดใหมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 หัวขอ/รายวิชา  
3. พัฒนาสื่อการเรียนรูในทุกรายวิชาเปนภาษาอังกฤษที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง โดย
จัดทํา PowerPoint เปนภาษาอังกฤษทุกหัวขอและทุกรายวิชา  

4. กําหนดใหนักศึกษาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑระดับบัณฑิตศึกษาภายใน
ภาคการศึกษาที่ 2 กรณียังไมผาน ใหลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง แลวนําผล
การเรียน/ผลการสอบมาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับความสามารถทางภาษาใหแลวเสร็จ กอนการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ 
5. จัดหาขอมูลหลักสูตร/โปรแกรมดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ไดรับการรับรอง/ที่ไดมาตรฐานใหแก
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑระดับความ สามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ 
 
การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษา (STIN-GRAD-04) สงคํารองที่งานบัณฑิตศึกษา โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้  
  (1) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองหนุน  
     (2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งสถาบันเห็นสมควรสนับสนุน  
     (3) ปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย เกินรอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด    
โดยมีใบรับรองแพทย  
     (4) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา  และ
มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 โดยใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันที่ขาด
การศึกษา  
    การลาพักการศึกษา ตามขอ (3) และ ขอ (4) อนุมัติไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถา
จําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหม ซึ่งจะขอลาพักไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา การลาพัก
ตามขอ (1) ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร และการลาพักตามขอ (2) ใหเปนไปตามเง่ือนไขของ
ทุนที่ไดรับ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษา
ดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ (1)  

เมื่อคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาอนุมัติคํารอง นักศึกษาตองดําเนินการชําระเงินคารักษาสถานภาพ
ความเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะตอง
พนสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยอัตราการชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษา  
ที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (เปนไปตาม
ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และอัตราการเก็บคาใชจายอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562) ที่หนวยการเงินและบัญชี และนําใบเสร็จมายื่นที่งานบัณฑิตศึกษา  
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ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษา 

คณบดสีํานักวิชาบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษาชาค ิ

 

ประธานอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

แกไข 

แกไข 

แกไข 

นักศึกษากรอกคํารองขอ

อนุมัติลาพักการศึกษา 

 - ถูกเกณฑทหารกองหนุน 

- ไดรับทุนแลกเปลี่ยน 
ปวยตองพักรักษาตวั มีความจําเปนสวนตัว 

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสาร 

งานบัณฑิตศึกษาดําเนินการ 

แจงนักศึกษามารับสําเนา  หนวยทะเบียนและประมวลผล 
ดําเนินการบันทึกการลาพักของนกัศึกษา 

แจงอาจารยที่ปรึกษา  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

แกไข 

นักศึกษาดําเนินการเขียน
คํารองขอลาพักการศึกษา
และชําระเงิน หลังไดรับ
การอนุมัต ิ
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การขอกลับเขาศึกษา 
    เมื่อนักศึกษาซึ่งไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะกลับเขาศึกษา ใหนักศึกษาผูนั้นยื่นคํารองขอกลับ
เขาศึกษา ตอคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของสถาบัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห 
เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหกลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเหมือนกอนไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา 
  

ขั้นตอนการขอกลับเขาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คณบดสีํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษากรอกคํารองขอกลับเขาศึกษา 

แกไข 

แกไข 

แกไข 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

เริ่ม 

ประธานอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสาร 

อาจารยที่ปรึกษา 

สํานักวิชาบัณฑติศึกษาสําเนาแจงผูเกี่ยวของ 

หนวยทะเบียนและประมวลผล อาจารยที่ปรึกษา  นักศึกษา  

ลงทะเบียน  

สิ้นสุด 

แกไข 
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การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา  
  นักศึกษาจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้  
   1) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญา  
   2) ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก  
   3) ไมลงทะเบียนเรียน หรือไมไดมารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หรือไมชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา ภายในกําหนดเวลา 2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่พนสถานภาพ
การเปนนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาไดโดยไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี  

4)  ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากวา 2.50 ติดตอกันสองภาคการศึกษา  
5)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด  
6)  สอบวิทยานิพนธ ครั้งที่ 2 ไมผาน 

7)  ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา 

8)  ทุจริตในการสอบ 

9)  ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ 
10)  ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

11)  ตาย  
  

การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  
    นักศึกษาที่ตองการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา หลังจากที่พนสถานภาพการเปนนักศึกษา ใน
กรณีที่ 1) ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก 2) ไมลงทะเบียนเรียนหรือไมไดมารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในกําหนดเวลา 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา และ 3)  
ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากวา 2.50 ติดตอกันสองภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอคืน
สถานภาพการเปนนักศึกษาได โดยยื่นคํารองตอคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา ไดภายใน 2 ป นับจากวันที่
พนสถานภาพการเปนนักศึกษา   
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การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของสถาบัน ใหยื่นคํารองตอคณบดีสํานักวิชา
บัณฑิตศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษา ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี ้ผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกได ตองไมมีหนี้สิ้นกับสถาบัน 

 

 

ขั้นตอนการลาออก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

 

คณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษากรอกแบบฟอรม

ลาออก  

ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษาแจงผูเกี่ยวของ 

หนวยทะเบียนและประมวลผล อาจารยที่ปรึกษา  

สิ้นสุด 

แจงรายวิชา 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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การเทียบโอนหนวยกิต  
  ตามขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 หมวด 7 การเทียบโอนหนวยกิต ขอ 24 การรับและเทียบโอนหนวยกิต นักศึกษาจะขอรับและ
เทียบโอนหนวยกิตไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดสีํานักวิชาบัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้  
  (1)  เงื่อนไขในการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต  
            (ก)  เปนรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ       
ที่มีมาตรฐานซึ่งสภาการพยาบาลหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการใหการ
รับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย และเทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา         
(course work) เทานั้น ยกเวนวิทยานิพนธไมสามารถรับโอนหนวยกิตได  
            (ข)  เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาและใหประสบการณการเรียนรูครอบคลุมหรือเทียบเคียง
กันไดไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 

            (ค)  เปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา ถาไมเปนไปตามนี้ 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

             (ง)  เปนรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา B 
           (จ)  การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตใหทําไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน  
   (2)  การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต ใหทําหนังสือถึงคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา พรอม
หลักฐานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอความเห็น
พรอมเหตุผล และเสนอคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาเปนผูอนุมัติ 

(3)  รายวิชาที่เทียบและโอนหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการเรียนตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให 
โดยใหสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดคาระดับขั้นเฉลี่ย 

  การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตที่มิไดกําหนดไวขอบังคับนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสภาวิชาการ 
และใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ 
  ขอ 25 คุณสมบัติของผูขอโอนหนวยกิตรายวิชา 

   (1)  มีสถานภาพการเปนนักศึกษาและตองไมอยูในระหวางลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

   (2)  ตองศึกษาในสถาบันมาแลวอยางนอย 2 ภาคการศึกษา และไดแตมเฉลี่ยสะสมไม    
นอยกวา 2.00 

   (3)  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สถาบันในภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา 

   ทั้งนี้ สถาบันอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืนของผูขอโอนหนวยกิตรายวิชาเพ่ิมเติมไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี ้
  ขอ 26 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาไปศึกษารายวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนควบคูกับการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา อ่ืนที่สถาบันในภาคการศึกษาเดียวกัน หรือเรียนรายวิชาเฉพาะแต ใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในภาคการศึกษานั้น  
  นักศึกษาที่จะโอนรายวิชาจากสถาบันอ่ืนตองยื่นเรื่องขอใหสถาบันอนุมัติรายวิชาและสถาบันที่จะไป
ศึกษากอนที่จะไปเริ่มศึกษา หากพบวาตองมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา นักศึกษาตองทําเรื่องขออนุมัติมาทันที 
สถาบันจะรับโอนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับอนุมัติจากสถาบันกอนหรือระหวางการศึกษาที่อีกสถาบันหนึ่งเทานั้น 
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การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
   ตามระเบียบขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 8 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

ขอ 27 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค โดยกระทําเปน
สัญลักษณดังนี้  
   (1)  สัญลักษณแสดงผลการศึกษาแตละรายวิชา  
            (ก)  สัญลักษณซึ่งมีคาระดับขั้น ผลการสอบของแตละรายวิชาแสดงไดดวยสัญลักษณ
ตาง ๆ ซึ่งมีความหมายและคาระดับข้ัน ดังนี้  
           สัญลักษณ         ความหมาย                  แตมประจํา  
   A   ดีเลิศ (Excellent)           4.00  
  B+    ดีมาก (Very Good)        3.50 
  B   ดี (Good)       3.00  
  C+    คอนขางดี (Fairly Good)            2.50 

C   พอใช (Fair)               2.00  
D+           ออน (Poor)                  1.50      
D               ออนมาก (Very Poor)                 1.00  

  F      ตก (Fail)                0.00 
            (ข)  สัญลักษณซึ่งไมมีคาระดับขั้น ผลการสอบของแตละรายวิชาแสดงไดดวย
สัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
      สัญลักษณ                        ความหมาย 
   S      ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ (Satisfactory) 
   U         ผลการเรียนหรือการสอบไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
   I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
               P   การเรียนหรือการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ    
                                          ยังมีความตอเนื่องและมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ (In Progress)  

N               การเรียนหรือการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/ สารนิพนธยังมีความ
ตอเนื่อง แตมีความกาวหนาไมเปนที่นาพอใจ (No Progress) 

  W   ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
   X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No Report) 

T   การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 
 
 

           (2)  รายวิชาที่อยูในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะสาขาของหลักสูตร จะตองได 
สัญลักษณไมต่ํากวา B และรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตร จะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา C ถาได
สัญลักษณต่ํากวาที่ระบุไวขางตน ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได ทั้ งนี้     
ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซํ้าจะตองไดไมสูงกวาสัญลักษณ B   
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    (3)  การให F กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้  
    (ก)  นักศึกษาเขาสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวา ตก  
    (ข)  นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวิชา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และไมไดรับอนุญาตจากคณบดี  
    (ค)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ  
    (ง)  นักศึกษาทําผิดขอกําหนดในการสอบของแตละรายวิชา และไดรับการตัดสินให ตก  
    (จ)  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เพราะนักศึกษาไมสอบและ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงาน
ภายในเงื่อนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแตละกรณี 
    (ฉ)  การทุจริตในการสอบ  
     (4 )   การให S หรือ U กระทําไดเฉพาะรายวิชาที ่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต      
แตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณท่ีมีคาระดับขั้น   
   (5)  การให I กระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้  
    (ก)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทย
รับรอง แตนักศึกษาตองมีเวลาเรียนอยางนอยรอยละ 80  
             (ข)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ
ของประธานวิชาและประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
             (ค)  ประธานวิชาและประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควรใหรอการ
ประเมิน  
             (ง)  นักศึกษาจะมี I ในระหวางการศึกษาไดไมเกิน 2 รายวิชา ยกเวนกรณี 27 (5)(ก)  
   (6)  ประธานวิชาตองระบุสาเหตุของการให I ดังนี้  
             (ก)  เมื่อมีการกําหนดใหสอบใหมหรือสงผลงานเพ่ิมเติมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
อาจารยผูสอนแจงผลการสอบ  
              (ข)  เมื่อมีการกําหนดใหปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหมในภาคการศึกษาถัดไป  
              (ค)  เมื่อมีการกําหนดใหเรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปดสอน  
   (7)  การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองดําเนินการตามกรณีที่ไดรับสัญลักษณ I ดังนี้  
               (ก)  สอบใหมหรือสงผลงานเพ่ิมเติมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประธานวิชาแจงผล
การสอบ  
             (ข)  ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและไดรับการประเมินผลใหมภายในภาคการศึกษาถัดไป  
             (ค)  ใหเรียนซ้ําอีก 1 ครั้ง ในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปดสอน  
    (8)  การให P หรือ N กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา 
1 ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนใหประเมินดวยสัญลักษณ P หรือ N และ
ภาคการศึกษาสุดทายใหประเมินดวยสัญลักษณซึ่งมีคาระดับขั้น ตามขอ 27 (1)(ก) หรือสัญลักษณซึ่งไมมีคา
ระดับข้ัน (S หรือ U)  
   (9)  การให W กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้  
             (ก)  ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนรายวิชา ซึ่งการขอถอนรายวิชา จะ
ดําเนินการไดเมื่อพนสัปดาหที่ 2 นับจากวันเปดภาคการศึกษาของสถาบันในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อ
พนสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน จนถึง 1 สัปดาห กอนการสอบครั้งสุดทายของรายวิชา
นั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบประมวลผลการศึกษาดวย   
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             (ข)  นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  
              (ค)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา  
   (10)  การให AU กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและ
ตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ 80 แตหากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการนอยกวา 
รอยละ 80 จะตองประเมินผลดวยสัญลักษณ U  
    (11)  การให X กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานั้นๆ ตามกําหนด  
   (12)  สัญลักษณแสดงการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/
สารนิพนธ 
    (ก)  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สาร
นิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหประเมินดวยสัญลักษณ “P” หรือ “N” หรือ “S” หรือ “U” ซ่ึง
มีความหมายดังนี้  
   “P” (In progress) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ/สารนิพนธของนักศึกษามีความกาวหนาเปนที่พอใจ    
   “N” (No progress) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ/สารนิพนธของนักศึกษาที่ไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ 
  “S” (Satisfactory) หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สาร
นิพนธเปนที่พอใจ  
   “U” (Unsatisfactory) หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สาร
นิพนธไมเปนที่พอใจ   
  การใหสัญลักษณ “P” หรือ “N” หรือ “S” หรือ “U” เปนดังนี้  

1) ใหสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีท่ียังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดในภาคการศึกษานั้น 
 2) ใหสัญลักษณ P หรือ N อาจใหตามสัดสวนของความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ/สารนิพนธ ตามแนวปฏิบัติในการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธจัดทําเปนประกาศของ
สํานักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 3) ใหสัญลักษณ S หรือ U ในกรณีที่มีการประเมินผลหรือสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ 
เรียบรอยแลว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   
  (ข)  หากการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ
ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ “U” ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา หรือ “N” ติดตอกัน 4 ภาคการศึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ และประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตองพิจารณาหาสาเหตุที่แทจริง พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไข และรายงานใหคณบดีทราบและพิจารณาหา
ขอยุติ  
 ขอ 28 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต   
    (1)  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  
            การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เปนอํานาจของประธานวิชา อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณบดี โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปนี้  
            (ก)  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต  
            (ข)  ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น     
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            (ค)  ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และใหพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
             อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
และนักศึกษาที่ถูกสั่งใหพนสถานภาพการเปนนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดไป 
   (2)  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ    
            เมื่อเกิดกรณีกลาวหาวามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/        
สารนิพนธ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาสอบสวน อํานาจหนาที่และการสอบสวนใหทํา
เปนประกาศสถาบัน  
            การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ ให
พิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปนี้  
            (ก)  กรณีที่มิไดเปนการจงใจหรือเปนกรณีที่นักศึกษาละเลย การดําเนินการตาม
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ ที่กําหนดไวและไมรายแรง อาจปรับใหการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ ปรากฏผลเปน “ตก” และใหนักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธใหม ทั้งนี้ ตองไมถือเปนเหตุใหตองมีการตออายุการศึกษา  
            (ข)  ในกรณีที่เปนการทุจริตอยางรายแรง ใหอธิการบดีสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา 
และในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลว ใหเสนอสภาวิชาการถอดถอนปริญญาตอไป   
  ขอ 29 การนับจํานวนหนวยกิต  
    (1)  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด ใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น  
         ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง  ใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตครั้งสุดทายที่ประเมินผลวาสอบไดไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  
    (2)  การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณคาระดับขั้น ใหนับหนวยกิตของทุก
รายวิชาที่มีคาระดับขั้น   
            ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง  ใหนับจํานวน     
หนวยกิตครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณคาระดับข้ัน  
  ขอ 30 การคิดคาระดับขั้น  
   การคิดคาระดับขั้น มี 2 ประเภท คือ คาระดับขั้นประจําภาคและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 
ดังนี้  
   (1)  คาระดับข้ันเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับขั้นของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคาระดับขั้นในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมีทศนิยมสองตําแหนง 
โดยปดเศษจากตําแหนงที่สาม  
    (2)  คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา   
ในหลักสูตรนั้นจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับขั้นของผล
การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษา
ที่มีคาระดับข้ันใหมีทศนิยมสองตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่สาม  
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   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหนําคาระดับขั้นของสัญลักษณที่ไดรับจากการประเมินครั้ง
สุดทายมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ คาระดับขั้นของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ตองไดสัญลักษณ
ในระดับท่ีไมสูงกวาสัญลักษณ B  
 
เกณฑการตัดเกรดรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

หลักเกณฑในการใหเกรด ใชวิธีการอิงเกณฑของสถาบัน ดังนี้ 
เกรด ชวงคะแนน 

A ≥ 80.00 
B+ 75.0 – 79.9 
B 70.0 – 74.9 

C+ 65.0 – 69.9 
C 60.0 – 64.9 

D+ 55.0 – 59.9 
D 50.0 – 54.9 
F < 50.0 

 

 รายวิชาที่อยูในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะสาขาของหลักสูตร จะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา 
B และรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตร จะตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา C ถาไดสัญลักษณต่ํากวาที่
ระบุไวขางตน ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา
เดิม ถาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได ทั้งนี้  ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซํ้า
จะตองไดไมสูงกวาสัญลักษณ B  
 เมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 
การสําเร็จการศึกษา 
 ตามระเบียบขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 11 การสําเร็จการศึกษา 
 ขอ 34 การสําเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (ก) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดโดยจะตองไดระดับ 

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  
    (ข) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
    (ค) แผน ก2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
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วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
    (ง) ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหนี้สินกับสถาบัน 

     (จ) ขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่แตละหลักสูตรจะกําหนด โดยความเห็นชอบของ
สํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

ขอ 35 การขออนุมัติปริญญา 
 (1) นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จ 

 (2) สภาวิชาการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติปริญญา 
 (3) การเพิกถอนปริญญา 
  สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดไปแลว ตามกรณีดังตอไปนี้ 
  (ก) ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

หรือผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับนี้ การเพิกถอนปริญญาใหมีผลตั้งแต
วันที่สภาสถาบันไดอนุมัติปริญญาใหกับบุคคลนั้น 

  (ข) วิทยานิพนธลอกเลียนงานผูอื่น หรือดัดแปลงขอมูลที่ไมเปนขอเท็จจริง หรือ
ปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือไมไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาใหมีผลตั้งแตวันที่สภาสถาบันได
อนุมัติปริญญาใหกับบุคลนั้น 

  (ค) ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรางแรงตอสถาบัน หรือ
ตอศักดิ์ศรีแหงปริญญาที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาในกรณีนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติเพิกถอน 

ขอ 36 การอุทธรณ 
 เมื่อสถาบันมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสว

รินทิรา สภากาชาดไทย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หากมีนักศึกษาไมเห็นดวยกับคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยนั้น ใหมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
แลวแตกรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด 
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แนวปฏิบัติในการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 

ลําดับ ลักษณะความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่
ไดรับการประเมิน 

1 เสนอหัวขอวิทยานิพนธและไดรับความเห็นชอบจากสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 2 
2 มีความกาวหนาตามขอ (1) และ อยูระหวางการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 3 
3 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (2) และ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เห็นชอบใหเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการสอบปองกันโครงราง
วิทยานิพนธ 

4 

4 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (3) และ สอบโครงรางวิทยานิพนธ “ผาน”  5 
5 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (4) และ แกไขโครงรางเสร็จ สงแบบฟอรมขอ

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

6 

6 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (5) และ อยูระหวางการเก็บขอมูลแตยังไมเสร็จ 7 
7 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (6) และ เก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอย  8 
8 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (7) และ วิเคราะหขอมูลและแปลผล 9 
9 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (8) และ อยูระหวางการเขียนรายงาน 10 
10 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (9) และ เขียนวิทยานิพนธเสร็จ และสอบ

วิทยานิพนธเสร็จ 
11 

11 มีความกาวหนาตามขอ (1) ถึง (10) และ สงเลม เขียนบทความวิจัยและไดรับการ
ตอบรับการตีพิมพ 

12 

 

 ในกรณีที่ความกาวหนาวิทยานิพนธอยูในขอ (6) ถึง (9) และมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพตามขอ 34 (1) (ค) ของขอบังคับสถาบัน 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 คือ ตีพิมพหรือไดรับการตอบรับการตีพิมพ ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ใหกําหนดน้ําหนักหนวยกิตความกาวหนาของวิทยานิพนธเพ่ิมขึ้นอีก 1 หนวยกิต 
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ขั้นตอนการทําวิทยานิพ
นธ หลักสูตรพ

ยาบาลศาสตรมหาบัณ
ฑิ
ต

 



92 
   

 
 

 



93 
   

 
 

 



94 
   

 
 

 



95 
   

 
 

 



96 
   

 
 

 



97 
   

 
 

 



98 
   

 
 

 



99 
   

 
 

 



100 
   

 
 

 

 
   

 
  



101 
   

 
 

เอกสารที่ 1 การประเมินผลการสอบโครงรางวิทยานิพ
นธ 

 ผาน หมายถึง นักศึกษาสามารถนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธและตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณ
ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือ

เพิ่มเติมสาระสําคัญ
  

 ผานโดยมีเงื่อนไข หมายถึง นักศึกษายังไมสามารถนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธและตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณ
ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไดอยาง

สมบูรณ
 คณ

ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธมีความเห็นวา สมควรใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
 และ/หรือวิธีการเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธต

ามที่
คณ

ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณ
อักษรในแบบประเมินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ใหคณ

ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาตองดําเนินการ แกไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการแกไขและสงเลมโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

ได
ตามเวลาที่กําหนด ใหนักศึกษาทําบันทึกชี้แจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติกําหนดการสงเลมโครงรางวิทยานิพน

ธฉบับสมบูรณ
ใหมตอคณ

บดี โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ ประธานอาจารยผูบริหารหลักสูตรและประธานคณ

ะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ อาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก 30 วันทําการ
 

 
ไมผาน หมายถึง นักศึกษาไมสามารถนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณ

ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของ
คณ

ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธได ซึ่งเปนการแสดงวา นักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของโครงรางวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยที่นักศึกษา
วางแผนไว กรณ

ีนักศึกษาสอบไมผานนี้ ใหคณ
ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธแจงใหนักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดให

และนักศึกษาตองขอสอบแกตัวตอคณ
ะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว โดยการสอบแกตัว ตองสอบ

ใหเสร็จสิ้นภายใน                   
1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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เอกสารที่ 2 แนวปฏิบัติกรณ
ีกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพ

นธ ไมสามารถมาทําการสอบโครงรางวิทยานิพ
นธไดตามกําหนด 

     
(ก) ใหงานบัณ

ฑิตศึกษามีคําสั่งเลื่อนการสอบโครงรางวิทยานิพนธออกไปจนกวากําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได 

     
(ข) หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิม

ตอคณ
บดี โดยผานประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานคณ

ะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามารถมาทําการ

สอบได รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้ กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการตรวจโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณ
บดี 

    
(ค) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมมาสอบในวันสอบโครงรางวิทยานิพนธ กรรมการผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตองชี้แจงสาเหตุตอ

คณ
บดี โดยผานประธานคณ

ะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งแจงผลการตรวจโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติผลการสอบจากคณ
บดี 
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เอกสารที่ 3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพ
นธ 

ผาน นักศึกษาสามารถจดัพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบรูณ
สงงานบัณ

ฑิตศึกษาไดทันทีหรือภายใน 30 วันทําการ 

ผานโดยมีเงื่อนไข ใหคณ
ะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาตองดําเนินการ แกไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่นักศึกษาทราบผลการ

ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณ
ะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลา

การแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตอคณ
บดี โดยผานประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานคณ

ะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้นผลการสอบจะถูก

ปรับเปน “ตก” นักศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด 

ไมผาน ใหคณ
ะกรรมการสอบวิทยานิพนธแจงใหนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดให และนักศึกษาตองขอสอบแกตัวตอคณ

ะกรรมการสอบวิทยานิพนธอีกครั้ง 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวและลงทะเบียนสอบใหมกับงานบัณ
ฑิตศึกษา โดยการสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก ถาเกินกําหนด ผล

การสอบจะถูกปรับเปน “ตก” นักศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด 

         การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินคุณ
ภาพของผลงานวิทยานิพนธมีคาคะแนนการประเมินรอยละ 70 และการนําเสนอและตอบคําถามในวันสอบวิทยานิพนธ 

มีคาคะแนนการประเมินรอยละ 30 โดยเกณ
ฑการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้  

          
 

คะแนน 80-100 
 

ระดับการประเมิน คือ ดมีาก (Excellent) 
         

 
คะแนน 70-79  

 
ระดับการประเมิน คือ ดี (Good) 

          
 

คะแนน 60-69 
 

ระดับการประเมิน คือ ผาน (Pass) 
          

 
คะแนนตํ่ากวา 60  ระดับการประเมิน คือ ไมผาน (Failure) 

- กรณ
ีกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมสามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธไดตามกําหนด ใหปฏิบัติตามขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวย การศึกษาระดับ

บัณ
ฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 หมวด 10 การทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ ขอ 33 (3) 

- กรณ
ีที่นักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบวิทยานิพนธตามตารางที่กําหนด ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น ใหปฏิบัติตามขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวย 

การศึกษาระดับบณั
ฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 10 การทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ ขอ 33 (4) (ก) 3) 

   
ผานการพิจารณ

ารับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
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การขอจริยธรรมในการวิจัย 
 การขอจริยธรรมในการทําวิจัย นักศึกษาสามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยไดจาก
สถานที่ที่นักศึกษาจะเก็บขอมูลไดโดยตรง โดยไมตองผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หากสถานที่เก็บขอมูลนั้นมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคนที่
ไดมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) นักศึกษาสามารถติดตอขอรายละเอียดการขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมอยางไมเปนทางการกอนเพ่ือศึกษาขอมูลและเตรียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรม
อยางเปนทางการผานทางสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา 

การขอจริยธรรมในการทําวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสว
รินทิรา สภากาชาดไทย นักศึกษาสามารถเสนอเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมได โดยยื่นเอกสารผาน
ระบบออนไลนและจัดสงเอกสารที่หนวยวิจัยและงานวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร. 02256 4091-7 ตอ 1248 หรือ E-mail: research@stin.ac.th 
 
ขั้นตอนการเสนอเอกสารสําหรับเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพิจารณา  

ลําดับ การดําเนินการ 
1 นักศึกษากรอกและจัดสงเอกสารดังนี้  

1) แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (F-STIN-02) 
โดยขอความในเอกสารตองเปนภาษาไทยเทานั้น ยกเวนศัพทเทคนิคทางการแพทยและตองมีเนื้อหา
สาระสําคัญที่ครบถวนตามแบบเสนอ ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด รวมเปน 5 ชุด พรอม file (PDF) 
2) เอกสารชี้แจงขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ยกเวนการวิจัยที่เก่ียวกับเอกสารหรือขอความทุติยภูมิ  
3) เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ ยกเวนการวิจัยที่
เกี่ยวกับเอกสารหรือขอความทุติยภูมิ  
4) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลหรือการวิจัย เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ฯลฯ  
5) เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ใชในการประชาสัมพันธการวิจัย (ถามี)  
*เอกสารที่ 2 - 5 อยางละ 5 ชุด พรอม file (PDF) 
6) เอกสารการชําระคาธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัย (F-STIN-10-1) 
7) ประวัติสวนตัวตําแหนง สถานที่ทํางาน และผลงานวิชาการของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 5 ชุด 
8) เอกสารยืนยันวาผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธจากสํานักวิชาบัณฑิตศึกษา สําเนาจํานวน 5 ชุด 
ในกรณีที่สอบผานอยางมีเง่ือนไขใหสงเอกสารแกไขผลการสอบที่ผานมาดวย 
9) เอกสารแสดงวาผานการอบรมดานจริยธรรมในคนแลว สําเนา 5 ชุด 
นําสงเอกสาร 1 - 9 ท่ีงานบริหารงานวิจัย 

 เจาหนาที่งานบริหารงานวิจัยตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยที่นําเสนอ  
3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองจัดประเภทโครงการกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงมติ

ประเภทโครงการตอไป 
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ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับโครงการใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผลการพิจารณาโครงการวิจยั 

นักศึกษาสงเอกสารมาถึงประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน 

ผานงานบริหารงานวิจัย 

เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับและตรวจสอบความครบถวนสมบรูณของเอกสาร

และออกรหสัโครงการ 

ประธาน/เลขานุการ คัดกรองจัดประเภทโครงการ และพิจารณากรรมการ

ผูทบทวน 

Exemption review 

กรรมการผูทบทวน 2 คน 

Expedited review 

กรรมการผูทบทวน 3 คน 

Full board review  

กรรมการผูทบทวน 3 คน 

Reviewers สงกลับงานบริหารงานวิจัย 

ออกเอกสารยืนยัน

การยกเวนการ

รับรอง (COE) 

Expedited 

review 

ความเห็นตรงกัน 

Expedited 

review ความเห็น

ไมตรงกัน 

Reviewer สงกลบั
งานบริหาร

งานวิจัย ภายใน ศ. 
ท่ี 1 ของเดือน เพื่อ
เตรียมเขาประชุม 

Expedited 

review 

ความเห็น

ไมตรงกัน 

ออกเอกสาร

รับรอง (COA) 

เลขานุการ สรุป

ขอมูลการแกไขและ

เสนอประธาน 

นักวิจัยแกไขและ

ขอเสนอใหม 

ประเภทที่ 1 รับรองโดยไมมเีงื่อนไข 

ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการขอใหมี

การแกไขเพิ่มเติมขอมูล ตามขอเสนอแนะ 

ประเภทท่ี 3 ยังไมรับรองจนกวาจะมีการ

ปรับแกไขและนําเขาพิจารณาใหม 

ประเภทที่ 4 ไมรับรองตามเหตุผลที่แจง 

นําเสนอที่ประชุมพิจารณา สัปดาหที่ 2 ของเดือน 

เริ่มดาํเนินการ

วิจัยได 
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
1. นักศึกษาทําเรื่องยื่นขอรับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธตามแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธทีห่ัวหนาฝายบริหารวิชาการของสถาบัน โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปน
ผูใหความเห็นชอบ (รับสมัครตลอดป) 
 
2. หัวหนาฝายบริหารวชิาการของสถาบันตรวจสอบเอกสารแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธและคุณสมบัติของผูขอรับทุน คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และไดรับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธจากคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธแลว เสนอตอคณบดีเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 
 
3. คณบดีลงนามแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยคณบดี 
อาจารยประจําหลักสูตร หัวหนาฝายบริหารวิชาการ หัวหนาฝายการคลังและทรัพยสิน และเจาหนาที่งาน
บัณฑิตศึกษา รวม 5 คน เพื่อทําหนาที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนและจัดสรรทุน ผลการ
พิจารณาจัดสรรทุน ใหถือเปนที่ยุติ โดยไมมีการอุทธรณ (พิจารณาและประกาศทุนภายใน 3 เดือน นับจาก
วันที่สมัครทุน) 
 
5. กรณีคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธขอใหนักศึกษาปรับแกเอกสารประกอบการรับ
ทุน นักศึกษาตองปรับแกและสงคืนคณะกรรมการจัดสรรทุนเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไมปรับแก
ไขและสงคืนภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธขอตัดสิทธิ์การขอรับ
ทุนของนักศึกษาในปนั้น 

 
6. คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนและจัดสรร
เงินทุน ตอคณบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ 
 

7. คณบดีเสนอตออธิการบดีเพ่ืออนุมัตทิุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 
 

8. หัวหนาสารบรรณแจงหัวหนาฝายการคลังและทรัพยสิน หัวหนาหนวยการเงินและ 
บัญชี และหัวหนาฝายบริหารวิชาการเพ่ือแจงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเพ่ือทราบและแจงนักศึกษา
ใหมาทําสัญญารับทุนตามแบบฟอรมที่กําหนดกับหัวหนาฝายบริหารวิชาการและรับทุนทั้งหมดตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกับหัวหนาหนวยการเงินและบัญชี 
 

9. หัวหนาฝายบริหารวชิาการแจงการเบิกจายทุนอุดหนุนของนักศึกษาแกคณบดีเพ่ือรับทราบ 
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10. การเบิกจายคาใชจายทุน ใหเปนไปตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ พ.ศ. 2563 
 
11. นักศึกษาสงเอกสารและหลักฐานการใชจายเงินภายหลังเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทีห่ัวหนาฝายบริหารวิชาการ 
 
12. หัวหนาฝายบริหารวิชาการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการใชจายเงินและสงตอ

หวัหนาหนวยการเงินและบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
 
13. หัวหนาหนวยการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารและสงตอหัวหนาฝายบริหารวิชาการเพ่ือเสนอคณบดี
โดยงานบัณฑิตศึกษาตองเก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินเปนระยะเวลา 5 ป ในกรณีที่มีการตรวจสอบจาก
หนวยงานราชการ ผูรับทุนจะตองเปนผูใหขอมูลและรายละเอียดในการเบิกจายตามหลักฐานตางๆ 

 
14. ในการเดินทางไปเก็บขอมูล หากตองการเบิกคาใชจาย นักศึกษาตองขออนุมัติเดินทางเสนอตอคณบดี
โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักกอนการเดินทางทุกครั้ง โดยชี้แจงวัตถุประสงค 

วัน เวลาและสถานที่ ที่จะไปเก็บขอมูล ผูรวมเดินทางท่ีเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ (ถามี)  
และประมาณการคาใชจาย 

 
15. นักศึกษาตองสงเลมวิทยานิพนธ จํานวน 1 เลม และบทความที่ไดรับการตีพิมพหรือตอบรับตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) จํานวน 1 ชุด ไปยังหัวหนาฝายบริหารวิชาการเพ่ือนําเสนอตอคณบดี
รับทราบ 
        โดยในบทความวิจัยตองระบุการตีพิมพผลงานวิจัยไวในกิตติกรรมประกาศของบทความวา ไดรับการ
สนับสนุนทุนจาก “ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” 
โดยใหระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปน Corresponding author และ
ระบุสังกัดของนักศึกษาซึ่งเปนผูวิจัยหลักวา สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สวนใน
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ใหเขียนในกิตติกรรมประกาศวา ขอขอบคุณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทยที่ไดใหทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 

 
 

ผานการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

และสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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กรณีนักศึกษาผูรับทุนประสงคจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ 
1. กรณีนักศึกษาผูรับทุนประสงคจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ เนื่องจากวิทยานิพนธที่ทํานั้นไมตรงกับ
วิทยานิพนธที่ขอรับการจัดสรรทุนหลังจากไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาผูรับทุน
ดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธดังกลาวตอคณบดี 
ภายใน 30 วันทําการ โดยดําเนินการเสนอวิทยานิพนธใหม 3 ชุดและวิทยานิพนธเดิม 1 ชุด และนักศึกษาผูรับทุน
เปนผูลงนามขออนุมัติ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก สงที่หัวหนาฝายบริหาร
วิชาการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกอนเสนอคณบดีอนุมัติ 
 
2. ดําเนินการตอตามข้ันตอนการขอทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ ขอ 1-15 

 
กรณีนักศึกษาผูรับทุนประสงคจะขอยุติการทําวิทยานิพนธ 

1. กรณีที่ยังไมไดเริ่มดําเนินการ  2. กรณีดําเนินการไปแลวบางสวน 
   
(1) นักศึกษาทําบันทึกขอความชี้แจงเหตุผล 
และผานการลงนามใหความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก สงที่หัวหนา
ฝายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณบดีอนุมัต ิ

 (1)  นักศึกษาทํ ารายงานความกาวหน าการทํ า
วิทยานิพนธที่ไดดําเนินการไปแลว พรอมชี้แจงเหตุผล
ในการขอยุติการทําวิทยานิพนธ และผานการลงนาม
ใหความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก สงที่หัวหนาฝายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณบดีอนุมัติ 

   
(2) หัวหนาฝายบริหารวิชาการของสถาบันแจง
ผลการอนุมัติจากคณบดีตอนักศึกษาผูรับทุน 
อุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 

 (2) หัวหนาฝายบริหารวิชาการของสถาบันแจงผลการ
อนุมัติจากคณบดีตอนักศึกษาผูรับทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ 

   

(3) นักศึกษาผูรับทุนคืนทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธทั้งหมด ที่หัวหนาหนวยการเงิน
และบัญชีของสถาบัน ภายใน 30 วันทําการ 
นับจากวันที่คณบดีอนุมัต ิ

 (3) นักศึกษาผูรับทุนคืนทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ
สวนที่เหลือ ที่หัวหนาหนวยการเงินและบัญชีของ
สถาบัน ภายหลังการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินแลวจากหัวหนาฝาย
บริหารวิชาการและหัวหนาหนวยการเงินและบัญชี 

   

(4) หัวหนาหนวยการเงินและบัญชีของสถาบัน
แจงการคืนทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาแกหัวหนาฝายบริหารวิชาการของ
สถาบันเพื่อเสนอคณบดีรับทราบ 

 (4) หัวหนาหนวยการเงินและบัญชีของสถาบันแจงการ
คืนทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแก
หัวหนาฝายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือเสนอ
คณบดีรับทราบ 

ผานการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563และสภาวชิาการครั้งที่ 7/2563 วันที่ 
20 สิงหาคม 2563 
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แบบฟอรม/แบบประเมิน/ประกาศ/ขอบังคับ/คูมือที่เกี่ยวของ 
 แบบฟอรม/แบบประเมิน/ประกาศเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา/ขอบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/
คูมือที่เก่ียวของ นักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมและดาวนโหลดเอกสารดังกลาวไดตาม Link ทีใ่หไว สําหรับ
แบบฟอรมที่ตองกรอกโดยการพิมพ ใหขอเอกสารนั้นๆ ไดที่งานบัณฑิตศึกษา โทร. 02-256-4092-9 ตอ 1149
ดังนี้ 
1. แบบฟอรม/แบบประเมิน 
https://stin.ac.th/masters-degree-form/ 
2. ประกาศ/ขอบังคับสถาบันเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
https://1th.me/pMlDf 
3. ประกาศเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
https://1th.me/xTj7H 
4. คูมือที่เกี่ยวของ 
https://stin.ac.th/masters-degree-form/ 
5. ประกาศทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
https://stin.ac.th/m-5-facilities/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




