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ค าน า 
 
 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาล  
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตใช้เป็นแนวทางใน
การเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และเพ่ือให้คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษามีข้อมูลและ
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เนื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่วนที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และส่วนที่ 3 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาหวังว่า คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและคณาจารย์ หากพบปัญหาในการปฏิบัติ กรุณาส่งข้อเสนอแนะมาท่ีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา เพ่ือจะ
ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
ประวัติความเป็นมา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาล
สภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้
ก าเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลใน  
ประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาล
ทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ
โรงเรียนผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียน 
พยาบาลไปขึ้นอยู่กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้        
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ 

พ.ศ. 2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต่ ามัธยมศึกษาปีที่  3 และ           
คณะมิชชันนารีอเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิคที่เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของ
โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับ
การศึกษาสากลเรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษา        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่าก าหนดเวลาเรียน 3 ปี และมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก         
6 เดือน ในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ก าหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 อีกหลักสูตรหนึ่ง 

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารย์ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบ
เป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีก าหนดเวลาเรียน 4 ปี ในปี    
พ.ศ. 2521 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 37)  ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นส านักหนึ่งของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีสโมสรนักศึกษาขึ้น
เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

พ.ศ. 2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากรพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส
เอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ก าหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และได้ขยายจ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน



2 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปีละ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) 
มาเป็นปีละ 200 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ยังได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอนและมีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลส าหรับ
ชาวต่างประเทศ มีระยะเวลาศึกษา 4-6 เดือน ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในการบริการสืบค้นข้อมูลด้านวารสารและต าราในห้องสมุด และเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
พยาบาล 8 ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้า เพ่ือทดแทนอาคารหลังเก่าที่ช ารุดทรุดโทรมมาก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อ
อาคารในเวลาต่อมาว่า อาคารพระบรมคุณ พร้อมทั้งได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี             
นครินทราบรมราชชนนี เพ่ือถวายเป็นอนุสรณ์แห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล 

พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูล
วารสารและต าราห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์โดยการจัดท าฐานข้อมูล 

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ 
และสภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติขึ้น ต่อมาในปี         
พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
และหน่วยบริการวิชาการต่างๆ เป็นต้น ต่อมาอาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิม        
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาพร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ที่ป้ายชื่อ
อาคารด้วย 

พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิดด าเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อตั้งทุนสมเด็จเจ้าฟ้า
สุทธาทิพย์ เพ่ือเก็บดอกผลบ ารุงกิจการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ท านุบ ารุงตึกสุทธาทิพย์ อาคารอนุรักษ์ของสภากาชาดไทย และได้มีระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลฯ เกี่ยวกับ
รางวัลเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์เพ่ือเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ ที่น าชื่อเสียงมาสู่สถาบันและเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์
แก่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นอกจากนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา 

พ.ศ. 2543 ได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยน าระบบ 
CIPP และ 9 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดท าระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการด าเนินงานในการประกันคุณภาพตามข้อก าหนด
มาตรฐานประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84.1) 

พ.ศ. 2545 ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการ
อบรมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มี
ปัญหาการปรับตัวต่อภาวะสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาล
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ผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุสาขาการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
และอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

พ.ศ. 2547 วาระที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ด าเนินการมาครบรอบปีที่ 90 จึงได้ด าเนินการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลในสังกัดของ
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของประวัติศาสตร์การพยาบาลในประเทศไทยด้วย 

พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้ผ่าน
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 

พ.ศ. 2549 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล
ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (นอกเวลาราชการ) เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับ
นักศึกษาพยาบาล Aino University ประเทศญี่ปุน่ 

พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังตามมติอนุมัติของคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพ่ือให้เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
ตามพันธกิจหลัก รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่      
สภากาชาดไทยและสังคม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ริเริ่มการน าร่องโครงการสหกิจศึกษาใน
ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษา รวมทั้งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัล CU-Quality Prize ประจ าปี 2550 จ านวน 2 รางวัล 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นผู้ต้องขังใน        
ทัณฑสถานที่เป็นโครงการในพระด าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะนั้น 

พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทาง
ช่องท้อง) ซึ่งเป็นโครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมีหลักสูตร
ออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับนักศึกษาพยาบาลญี่ปุ่น Japanese Red Cross Kyushu International 
College of Nursing รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จ านวน 3 ศูนย์ ในเดือนมิถุนายน 
2551 ได้แก่  ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล
ผู้สูงอายุ และศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2553 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด 
หลักสูตรการผดุงครรภ์ส าหรับพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการพยาบาลของ
นักศึกษาและอาจารย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาลส าหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ รวม 5 ประเทศ ได้แก่ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสวีเดน 
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พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย เพ่ือด าเนินงานในการเผยแพร่
ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจน
สร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสาธารณภัย 

พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียน และน าไปสู่การปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการ
พยาบาล 

พ.ศ. 2556 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรสาขา
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลที่สอดรับกับ
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2557 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติเป็นครั้งแรกร่วมกับเครือข่ายกาชาดต่างประเทศ อาทิ ICRC, IFRC, The Japanese Red Cross, 
Swedish Red Cross เป็นต้น ในการประชุมเรื่อง The First Red Cross/Red Crescent International 
Nursing Conference on “ Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing 
Trends” นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
เป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งอาคารหลังนี้มีความสูง 25 ชั้น เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนและหอพัก            
มีก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ  ยังได้รับการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563) 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การดูแล
อุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสถาบันเพ่ือจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

พ.ศ. 2562 สถาบันได้จัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในปีการศึกษา 2562 เป็น   
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ปีแรก ส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการพยาบาลเด็กได้เปิด
สอนในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก 

 
ปรัชญาสถาบัน 

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม” 

 
ปณิธานสถาบัน 

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพ่ือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
ในการท าคุณประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 

 
วิสัยทัศน์สถาบัน 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)  

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพ้ืนฐาน
มนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565” 

 
วิสัยทัศน์สถาบัน 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)  

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก ผู้น าด้านวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 
พันธกิจสถาบัน 
 1.  สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์
บัณฑิตของสถาบัน  
 2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและสอดคล้อง
กับจุดเน้นของสถาบัน 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม 
 4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม 
 5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์สถาบัน หรือ STIN (เอสติน)  

“เป็นที่พ่ึงของสังคม (S: Society’s anchor) นิยมการพัฒนา (T: Talent development) ศรัทธา
มนุษยธรรม (I: Integrity for humanity) ก้าวน าด้านการพยาบาล (N: Nursing leaders)” 
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อัตลักษณ์บัณฑิต หรือ STIN (เอสติน)  
“มีจิตอาสา (S: Service mind) พัฒนาก้าวไกล (T: Talent development) หัวใจคุณธรรม (I: 

Integrity of heart) น าการพยาบาล (N: Nursing leaders)” 
 

วิสัยทัศน์ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 “เป็นสถาบันการพยาบาลที่ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” 
 
พันธกิจส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ เทคโนโลยี 
ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการหลักสูตรของส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
 

 
  

                                                 
                   

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประธานอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

 

คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

สภาสถาบัน 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
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ส่วนที่ 2 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรต่อยอดส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพ ให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
  สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
  1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 
ชื่อหลักสูตร 

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

           (ชื่อย่อ)      พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
      ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   Master of Nursing Science    
     (Adult and Gerontological Nursing) 

   (ชื่อย่อ)     M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  
 

รูปแบบของหลักสูตร 
รูปแบบ  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี 
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ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย  
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี 

           ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
            สภากาชาดไทย 

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 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 
 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2563  
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
2. อาจารย์พยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
3. นักวิชาการทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
4. นักวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
5. อาชีพอิสระเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 รายวิชาภาคทฤษฎี  จัดการเรียนการสอนที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ
ภาคปฏิบัติ ฝึกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยงานสภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่น  
 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้มีการน าข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ‘ประเทศไทย 4.0’  สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาชนของประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถาบัน 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) ที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม (Humanity)     
โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้การ
ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ
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นวัตกรรม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าทัน รวมถึงมีจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีในด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างาน (work 
integrated learning) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็นพยาบาลที่
มีทักษะหลากหลาย (multi–skilling) และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
การบริหารจัดการ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ได้มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร    
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาลจากส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ รวมทั้งก าหนดระบบและกลไกในการบริหารรายวิชา โดยมีคู่มือกระบวนการบริหารรายวิชา
เพ่ือก ากับให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2 

 
ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

ภายใต้ความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จ าเป็นและมีคุณค่าต่อสังคม การพยาบาลที่มีคุณภาพต้อง    
บูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลปัญหาสุขภาพที่
ซับซ้อนของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขา บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม จริยธรรม 
และกฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล บูรณาการความรู้จากศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องมายกระดับบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพในตน (coaching) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การวิจัย การ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนามหาบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มีศักยภาพสูง เป็นนักคิดและนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างความเท่าเทียมด้าน
สุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด  สามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขา ท าวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 

 
ความส าคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง

นโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงด าเนินการจัด
หลักสูตรเพื่อให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีองค์ความรู้ด้าน
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้อย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความ   
เท่าเทียมด้านสุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 

 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
จริยธรรม รอบรู้ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยซับซ้อนในทุกระยะอย่างเป็นองค์รวม มีทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์รูปแบบการจัดการดูแลปัญหาด้านสุขภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ที่มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยซับซ้อนในทุกระยะอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   1. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 

   2. สามารถท าวิจัยและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการ
สุขภาพ 

   3. น าการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในระบบบริการสุขภาพ 
   4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
   5. มีทักษะในการสื่อสารและท างานร่วมกับทีมสหสาขาและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพ 
   6. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีจิตอาสา พิทักษ์สิทธิ์ สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยใช้หลัก

มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด  
  

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้  

   1. ประเมินสถานการณ์ทางสุขภาพเพ่ือปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยใช้ศาสตร์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

  2. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/นโยบาย/วิธีการแก้ปัญหา ในการ
จัดการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักมนุษยธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมาย 

  3. สร้างงานวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ น าเสนอ ใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนโดยค านึงถึงจริยธรรม และกฎหมาย 
  4. แสดงออกถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานสู่ความเป็นเลิศ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต สนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ 
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5. แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ การท างานร่วมกับทีม เครือข่ายและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

6. แสดงออกถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในประเด็น
ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน 
การวิจัย ปรับปรุงคุณภาพและระบบการพยาบาล 

 
แผนพัฒนาปรับปรุง  

ก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
  

ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา         
8 สัปดาห์ 

 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาลรับรอง  

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
3. มีประสบการณ์การท างานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี  
4. ได้รับการรับรองความประพฤติ และความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติดังข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือก   
6.  กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory 
Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
 
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
           เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36   หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์     
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
                     1) หมวดวิชาแกน     9  หน่วยกิต  
  2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    12  หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
  4) วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต  
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 

2011101     ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2(2-0-4) 
2021101     ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2031101     วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3(2-2-5) 
2041101     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต 
2011211     พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวทิยาส าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
2021211     การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 3(3-0-6) 
2034211     ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1   3(0-9-3) 
2044211     ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 3(0-9-3) 

 3) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
2011301     การจัดการทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
2021301     การสอนทางการพยาบาล  3(2-2-5) 
2031301     พยาบาลเจ้าของธุรกิจ 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     การบูรณาการศาสตร์เพ่ือการบ าบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

 
2011402 

4) วิทยานิพนธ์ 
    วิทยานิพนธ์ 

12 หน่วยกิต 
12(0-36-0) 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชา     
 ตัวเลขหน้าชื่อวิชาเป็นรหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ตัวเลขต่างๆ มีความหมายดังนี้ 
          1.  หลักแรกเป็นประเภทของหลักสูตร     
                     เลข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     
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                     เลข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
          2.  หลักที่ 2 และหลักที่ 3 เป็นรหัสใช้แทนหมายเลขล าดับวิชาในแต่ละหมวด 
          3.  หลักที่ 4 เป็นรหัสลักษณะการจัดการเรียนการสอน  

                        เลข 1   สอนโดยการบรรยาย   
                     เลข 2   สอนโดยทดลองปฏิบัติ   

                       เลข 3   สอนโดยการบรรยายและการทดลองปฏิบัติ 
                       เลข 4   สอนโดยการฝึกปฏิบัติ   

          4. หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสของหมวดวิชา  
4.1   10 หมวดวิชาแกน   

   4.2   20 หมวดวิชาเฉพาะสาขา     
   21 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
   22 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

4.3   30 หมวดวิชาเลือก    
4.4   40 วิทยานิพนธ์    

          5. หลักที่ 7 เป็นรหัสใช้แทนวิชาที่สอนระดับชั้นปีการศึกษา 
 เลข 1 ใช้แทนปี 1    

                                                  เลข 2 ใช้แทนปี 2 
 
ตัวอย่าง วิชา 2011101 ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2  หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
01 หมายถึง  เป็นวิชาล าดับที่ 1 ในหมวดวิชาแกน 
1 หมายถึง  วิชาที่สอนโดยการบรรยาย 
10 หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
1  หมายถึง  วิชาที่สอนในชั้นปีที่ 1     

 
ค าอธิบายจ านวนหน่วยกิต 
 ตัวเลขท้ายชื่อวิชา เป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก  
ตัวเลขต่าง ๆ มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขตัวแรกหน้าเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น 
 ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ     หมายถึง จ านวนชั่วโมงในภาคทฤษฎีหรือการบรรยายต่อ 

      สัปดาห์ 
 ตัวเลขตัวที่สองในเครื่องหมายวงเล็บ   หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการทดลองปฏิบัติใน 

 ห้องทดลองหรือการฝึกภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 



16 
 

แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

2011101 ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 2(2-0-4) 
2021101 ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2011211 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 
3(3-0-6) 

2041101 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2031101 วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์                
3(2-2-5) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2021211 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 3(3-0-6) 
2034211 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1 3(0-9-3) 
2xxx301 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2044211 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2  3(0-9-3) 
2011402 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

2011402 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 2011402 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 
      รวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 
 
ค าบรรยายรายวิชา 

1) หมวดวิชาแกน  
 

2011101   ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                 2(2-0-4) 
 Nursing Science and Related Sciences 
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการพยาบาล 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. 
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2021101  ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล                  2(2-0-4) 
 Health System and Nursing Leadership   
 ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การ
จัดระบบสุขภาพและระบบบริการ การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ความ  
เสมอภาคและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น
ขัดแย้งเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้น าการพยาบาลต่อการพัฒนาและน านโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติการ
พยาบาล  
 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  วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                    3(2-2-5)  
 Nursing Research and Evidence-based Nursing  
 แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
 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. 
 
2041101  สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล                   2(2-0-4)  
             Statistics for Nursing Research 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ การเลือกใช้สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การใช้สถิติ
อ้างอิงทั้งพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอ
ข้อมูล การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา  
 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. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
 

2011211  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                  3(3-0-6) 
             Pathophysiology and Pharmacology in Adult and Gerontological Nursing 

     แนวคิดพยาธิสรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในกลุ่มโรคและความผิดปกติที่
ส าคัญในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มอาการของโรคผู้สูงอายุ การเปลี่ยนรูปแบบของอาการแสดงของโรคใน
ผู้สูงอายุ การตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสรีรภาพในระบบต่างๆ นโยบายแห่งชาติด้านยา การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล หลักการทางเภสัชวิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การบริหารยา
เพ่ือการบ าบัดรักษาโรคและความผิดปกติที่ส าคัญ ผลกระทบจากการรักษาและการใช้ยา 
   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   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง                            3(3-0-6) 

     Advanced Nursing for Adults and Older Persons 
แนวคิดหลักการพยาบาลขั้นสูง การจัดการดูแลและการจัดการรายกรณีในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง แนวคิดการดูแลระยะยาว การดูแลแบบ
ประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด การพยาบาลพหุวัฒนธรรม การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การจัดการ
ทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
        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 
management based on sufficiency economy philosophy; ethical principles and laws in adult 
and gerontological nursing.   
 
2034211   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1                           3(0-9-3)     

     Advanced Nursing Practicum for Adult and Older Patients 1  
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยการจัดการรายกรณีในผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง บนพ้ืนฐานแนวคิดการดูแล
ระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด หลักพหุวัฒนธรรม 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการ
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พยาบาล การท างานร่วมกับทีมสหสาขา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   
       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   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2                          3(0-9-3)   

     Advanced Nursing Practicum for Adult and Older Patients 2    
 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยการออกแบบระบบการดูแลในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่

เลือกสรร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บนพ้ืนฐานแนวคิดการดูแลระยะยาว การดูแลแบบ
ประคับประคอง การดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด หลักพหุวัฒนธรรม การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์/นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมสหสาขา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการจัดการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม
และกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
                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. 
 

  3) หมวดวิชาเลือก 
 

2011301  การจัดการทางการพยาบาล           3(3-0-6) 
 Management in Nursing 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการพยาบาล การจัดการผลลัพธ์และการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล การจัดสรรทรัพยากร การบริหารความขัดแย้ง การประสานงานเพ่ือการดูแล ประเด็น
กฏหมายและจริยธรรมในการจัดการทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการทางการพยาบาล 

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. 
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2021301   การสอนทางการพยาบาล            3(2-3-4) 
  Teaching in Nursing  
  ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง วิธีการสอนทางการพยาบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน บทบาท
และจริยธรรมของอาจารย์ การประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกสอน 

  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   พยาบาลเจ้าของธุรกิจ                                                                       3(3-0-6)
 Nursing Entrepreneurship 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาด กลยุทธ์การตลาดการบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการพยาบาล การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการพยาบาล ดัชนีวัดผลส าเร็จตามแนวคิด 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 การเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย การจัดท าแผนและ
การซ้อมแผนรับสาธารณภัย การตอบโต้ต่อเหตุการณ์สาธารณภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ 
เครือข่ายการจัดการสาธารณภัย การจัดบริการสุขภาพส าหรับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง การประเมินผลลัพธ์การ
พยาบาลสาธารณภัย การออกแบบการจัดการดูแลผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบาง 

    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 
            การเลือกประเด็นที่สนใจและศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสุขภาพและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
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      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 ประเด็นปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอน

ด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการท าวิจัย 

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 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของ 

บริการสุขภาพ กระบวนการสร้างนวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

      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 หลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการอาการ

และความปวด การสื่อสาร การดูแลด้านจิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การบริหาร
จัดการระบบการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นทางจริยธรรมกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง 

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    การบูรณาการศาสตร์เพื่อการบ าบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

   Integrative Therapies  in Nursing   
 หลักการและวิธีการเยียวยาด้วยการบ าบัดแบบผสมผสาน  การบูรณาการศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบ าบัดทางการพยาบาล  
 Principles of integrative and complementary therapies; integration of holistic 

approaches to health care; evidence-based practice in nursing therapeutics. 



22 
 

2011402    วิทยานิพนธ์        12(0-36-0)  
       Thesis  
        การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อที่เลือกสรร ภายใต้ค าชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
        Development of proposals and conducting nursing research in a selected topic 
under the supervision of an advisory committee; and research writing for publication. 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

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

วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2533 
M.Sc. (Nursing) University of Washington, USA/2540 
Ph.D. (Nursing) University of Washington, USA/2544 

2 
 

ผศ.ดร.ประภาพร  จินนัทุยา พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2536 
พย.ด. ม.มหิดล/2544 

3 ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล พย.บ. ม.เชียงใหม่/2537 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

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

วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2533 
M.Sc. (Nursing) University of Washington, USA/2540 
Ph.D. (Nursing) University of Washington, USA/2544 

2 
 

ผศ.ดร.ประภาพร  จินนัทุยา พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2536 
พย.ด. ม.มหิดล/2544 

3 ผศ.ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล พย.บ. ม.เชียงใหม่/2537 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 

4 ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย ์ พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2525 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2537 
พย.ด. ม.มหิดล/2545 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

 
5 อ.ดร.อัญชลี  งามวิทย์โรจน ์ พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 

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

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

6 รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ วทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
ประกาศนียบัตร การผดุงครรภ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
วทม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย/2530 
MSN (Pediatric Nursing) Case Western Reserve University/2540 
Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2544 

7 อ.นันทิยา  แสงทรงฤทธิ ์ พย.บ. ม.บูรพา/2550 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2556 

 

อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 

1 ผศ.ดร.วรุณยุพา  
รอยกุลเจริญ 

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

2 
 

รศ.ดร.จอนผะจง  
เพ็งจาด 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2533 
M.Sc. (Nursing) University of Washington, USA/2540 
Ph.D. (Nursing) University of Washington, USA/2544 

3 ผศ.ดร.ประภาพร  
จินันทุยา 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2536 
พย.ด. ม.มหิดล/2544 

4 ผศ.ดร.รสสุคนธ์  
วาริทสกุล 

พย.บ. ม.เชียงใหม่/2537 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 

5 ผศ.ดร.ดวงกมล   
วัตราดุลย ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2525 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2537 
พย.ด. ม.มหิดล/2545 

6 อ.ดร.อัญชลี   
งามวิทยโ์รจน ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
M.Sc. (Nursing) University of Alabama at Birmingham, 

USA/2543 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 

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

7 ผศ.ดร.มล.สมจินดา   
ชมพูนุท 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2530 
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย/2535 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2550 

8 ผศ.ดร.สุขุมา   
ฐิติพลธ ารง 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) ม.มหิดล/2535 
M.S.N. (Community Health 
Nursing) 

Case Western Reserve University, USA/2543 

9 ผศ.ดร.ปณิชา    
บุญสวัสดิ ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2540 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.สงขลานครินทร์/2544 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) ม.เชียงใหม่/2559 

10 ผศ.ดร.เต็มดวง 
บุญเปี่ยมศักดิ ์

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.จุฑาภรณ์   
ทองบุญช ู

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

14 อ.ดร.พรพิมล   
อาภาสสกุล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2541 
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) 

ม.มหิดล/2545 

Ph.D. (Health Sciences) University of Southampton อังกฤษ/2558 
15 อ.ดร.สุจรรยา  

โลหาชีวะ 
พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2543 
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์) 

ม.มหิดล/2548 

Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2557 
16 อ.ดร.ศรารินทร์  

พิทธยะพงษ ์
พย.บ. ม.เชียงใหม่/2546 
วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) ม.เชียงใหม่/2551 
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล/2560 

17 ผศ.ดร.ชญาภรณ์  
ตีวาร ี

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2539 
พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ม.มหิดล/2543 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา 

พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) ม.เชียงใหม่/2558 
18 อ.ดร.ธิดารัตน์  

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

19 อ.ดร.อารยา  
เจรนุกูล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2535 
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.มหิดล/2545 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) ม.เชียงใหม่/2558 

20 รศ.ดร.บุษกร  
พันธ์เมธาฤทธิ ์

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
ประกาศนียบัตร การผดุงครรภ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย/2530 
MSN (Pediatric Nursing) Case Western Reserve University/2540 
Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2544 

21 อ.นันทิยา   
แสงทรงฤทธิ ์

พย.บ. ม.บูรพา/2550 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2556 

22 อ.ดร.วิไลเลิศ   
ค าตัน 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2552 
MSN (Adult Health Nursing: 
Clinical Nurse Specialist) 

The Sage Colleges/2555 

Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2560 
 

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ/การฝึกปฏบิัติการพยาบาล 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และจัดการปัญหาทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดการสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2) เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
ผู้สูงอายุ 

3) ให้ค าปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และการพิทักษ์สิทธิ์เพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  2. ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม แวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2) น าความรู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการพยาบาลขั้นสูง การจัดการรายกรณี การประเมินความต้องการและภาวะ

สุขภาพ การวินิจฉัย การวางแผน และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
2) สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล และจัดการผลลัพธ์

ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ 
3)  สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ครอบครวัใหส้ามารถประเมินและจัดการ

ปัญหาทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบให้ทีมการพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สงูอายุ  
5) ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัย มาใช้ในการพยาบาลผูใ้หญ่และ

ผู้สูงอายุ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับเครือข่ายในวิชาชีพ
และสหสาขา เพ่ือจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

2) มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
4) มีความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่าของวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ      
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ทีมพยาบาล/และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2) เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมี
มาตรฐาน 

 
ช่วงเวลาฝึกปฏิบัติ  

ชั้นปี/ภาค 
การศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

ชั้นปีที่ 1/  
ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ขั้นสูง 1 (3 หน่วยกิต) 

พุธ-ศุกร์ 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 
 

ชั้นปีที่ 1/  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ขั้นสูง 2 (3 หน่วยกิต) 

พุธ-ศุกร์ 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 

  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการและวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1 และด าเนินการโครงการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 
รวมทั้งพัฒนางานวิจัยประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภายใต้การค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีจริยธรรมในการท าวิจัยและงานวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมใน 

การท าวิจัยและงานวิชาการ 
  2. ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง การพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 2) มีความรู้ในด้านกระบวนการ วิจัยและสถิติ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ร่วมกับบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน หรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าเกิดขึ้น                  

 2) สามารถท าวิจัย/โครงการ หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับเครือข่ายในวิชาชีพและ   
สหสาขา เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 
   2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: 
   1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูล การจัดการสารสนเทศ การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือน าไปท าวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
   2) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพ่ือการติดตามเฝ้าระวัง และการจัดการกับความเสี่ยงใน
การบริการสุขภาพ 
   3) สามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ทีมพยาบาล/และทีม    
สหสาขาวิชาชีพ 

 4) เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมีมาตรฐาน 
 
การเตรียมการ 

 ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ
ท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ไว้ดังนี้ 
นักศึกษาผู้ที่จะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
แล้วนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และต้องสอบ   
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติก าหนดสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลัก และประธานคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  

เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติหั วข้อและการท า
วิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้หากมีการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถ
กระท าได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  
 
กระบวนการประเมินผล 
  การขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาก
คณบดี และสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้รับสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 และสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ท าการขอสอบวิทยานิพนธ์ได้        

การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเสนอรายนาม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และก าหนดการสอบไปยังคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง การสอบ
วิทยานิพนธ์และการรายงานผล การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจ    
อ่ืน ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ และเม่ือนักศึกษาสอบผ่านวิทยานิพนธ์โดยการ
สอบปากเปล่าแล้ว กรรมการสอบผู้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องแจ้งผลการตัดสินการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 5 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ มายังคณบดี โดยผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 15 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษาสามารถ
จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งส านักวิชาบัณฑิตศึกษาได้ทันที หรือภายใน 30 วันท าการ 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. เป็นนักปฏิบัติการ
พยาบาลเชิงรุกท่ีเป็นผู้น า
ในการจัดการดูแลสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ 
ทุกระดับ 

- การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จาก
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการจัดการดูแลสุขภาพ 

- จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกท่ีเป็นสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

2. เป็นผู้มีความเป็น
นักวิชาการและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- จัดกิจกรรมเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การวิเคราะห์วิจารณ์

บทความหรือเอกสารวิชาการอย่างมีวิจารณญาณ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- พัฒนาทักษะการเขียนเอกสารวิชาการในรายวิชาต่างๆ เช่น การท ารายงาน การ
เขียนโครงงาน โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

3. เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและใน
การศึกษาวิจัยและ
ปฏิบัติการพยาบาลโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

- การสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการเรียนสอนแต่ละรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนให้มีการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทาง

จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมวิชาการและวิจัย 
- บูรณาการหลักการกาชาดในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
จัดการปัญหาทางจริยธรรมบน
พ้ื น ฐ า น ข อ ง ม นุ ษ ย ธ ร ร ม ต า ม
หลักการกาชาด คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ
สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2. มีจริยธรรมในการท าวิจัยและงาน
วิชาการ เป็นแบบอย่างที่ ดีด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมใน การท าวิจัย
และงานวิชาการ 
3.  เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ง ผู้ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
4.  ให้ค าปรึ กษาและชี้ แนะทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และ
การพิทักษ์สิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

1. การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออก
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของมนุษยธรรมตามหลักการ
กาชาด มาตรฐานวิชาชีพ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ 
3. ก าหนดให้นักศึกษาได้ประเมินการ
คัดลอกผลงานด้วยการตรวจสอบ
ผลงานเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน
ผู้อ่ืน การอ้างอิงอย่างถูกต้อง โดยใช้
โปรแกรม Turnitin ก่อนส่งชิ้นงาน
ให้อาจารย์ผู้สอน 
4. อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงบน
แหล่งฝึกในรูปแบบการจัดการราย
กรณี โดยพิทักษ์สิทธิ์ของผู้รับบริการ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

1.ประเมินการร่วมอภิปรายการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม
ตามหลักการกาชาด ในชั้นเรียนด้วย
การสังเกต และใช้แบบประเมินทั้งโดย
ตน เอง  เ พ่ือน ในชั้ น เ รี ยน  และ
อาจารย์ผู้สอน  
2. ประเมินความรับผิดชอบและตรง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงาน 
3. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่
นักศึกษาท าในวิทยานิพนธ์ การอ้างอิง
ที่ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงานผู้ อ่ืน 
โดยใช้โปรแกรม Turnitin  
4.  ป ระ เมิ นพฤติ ก ร รมขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการในรายวิชา
ปฏิบัติ 
5. ประเมินการจัดการรายกรณี ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิทักษ์สิทธิ์
ของผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
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      2.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การ
พยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม แนวคิด
ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้อง หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2.  น าความรู้ มาใช้ ในการศึกษา
ค้ น ค ว้ า ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะก า ร
ปฏิบั ติ ก ารพยาบาลผู้ ใหญ่และ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
3. มีความรู้ในด้านกระบวนการ วิจัย
และสถิติ และการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

1.จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning เช่น การอภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน การศึกษา
ด้วยตนเอง และการจัดท ารายงาน
การศึกษา  
2. จัดให้น าเสนอผลการวิเคราะห์
สถานการณ์และองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สู งอายุ เ พ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรู้
ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ต่อไป 
3.  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
วิทยานิพนธ์ตามความสนใจ 

1. ประเมินจากการน าเสนอและ
อภิปราย  
2. ประเมินจากการเขียนรายงาน/
บทความวิชาการ 
3. ประเมินจากการสะท้อนคิดต่อ
การเรียนรู้ในประเด็นที่เลือกสรร
ทางด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
4. ประเมินการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

 
    2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. สามารถคิดเชิงวเิคราะห์อย่างเป็น
ระบบ รว่มกับบูรณาการศาสตรท์างการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลพหุ
วัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจักษ์
ประสบการณ์และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาซับซ้อน หรือปัญหาที่คาดการณ์
ว่าเกิดขึ้น                  
2. มีทักษะในการพยาบาลขั้นสงู การ
จัดการรายกรณี การประเมินความ
ต้องการและภาวะสุขภาพ การวนิิจฉัย 
การวางแผน และการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล และ

1.  มอบหมายให้ท ารายงานการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์  และศาสตร์
ทางการพยาบาล มาบูรณาการใน
การแก้ปัญหา  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บนแหล่ง
ฝึ ก  โดยมอบหมายให้ วิ เคราะห์
ประเมินความต้องการและภาวะ
สุขภาพ การวินิจฉัย และการวางแผน
ในการดูแลผู้ รับบริการผู้ ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการประเมิ นผลลัพธ์ ทางการ
พยาบาล  
3. จัดอภิปรายในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในวิชาชีพ

1. ประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ในการน าเสนอ
และการอภิปรายกลุ่ม/การ
วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการและ
การเขียนรายงาน  
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลการจัดโครงการ หรือ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
4. ประเมินจากการสะท้อนคิดต่อ
การเรียนรู้ร่วมกับทีมการพยาบาล
บนแหล่งฝึกเก่ียวกับการเป็นต้นแบบ
และพ่ีเลี้ยงที่ดีให้กับทีมพยาบาล 
5. ประเมินการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

จัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลและ
ระบบสุขภาพ 
4. สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ/ครอบครวัให้สามารถ
ประเมินและจัดการปัญหาทางสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบให้ทีมการ
พยาบาลผูใ้หญ่และผู้สงูอายุ  
6. ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัย มาใช้ในการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
7. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพ
ทางเลือกมาใช้ในการพยาบาลผูใ้หญ่
และผู้สูงอาย ุ
8. สามารถท าวิจัย/โครงการ หรอืสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผูใ้หญ่และผู้สงูอายุ 

ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
และออกแบบวิธีการใหม่ๆในการ
พัฒนาองค์ความรู้ เ พ่ือการปฏิบัติ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่าง
เป็นระบบ 
4.  มอบหมายให้นักศึกษาเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่  
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับทีม
การพยาบาลบนแหล่งฝึก เพ่ือฝึก
การเป็นต้นแบบและพ่ีเลี้ยงที่ดีให้กับ
ทีมพยาบาล 
6. มอบหมายให้จัดโครงการ หรือสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
7.  มอบหมายให้ วิ เ คราะห์และ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ดูแลสุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
8.  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
วิทยานิพนธ์ตามความสนใจ 

6. ประเมินจากการเผยแพร่ผลงาน
และการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆท้ัง
ในและนอกองค์กร 
 

 
   2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับเครือข่าย
ในวิชาชีพและสหสาขา เพ่ือจัดการ
ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ ข อ ง ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ
ผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการ
และการวิจัย 
2. มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและ
สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษา
เป็นผู้น ากลุ่มในการน าเสนอ รวมทั้ง
ให้เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมใน
แหล่งฝึกร่วมกับทีมพยาบาล และ
เพ่ือนร่วมงานในสหสาขา 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมพยาบาล และเ พ่ือนร่วมงาน
ในสหสาขา ในประเด็นความไวเชิง
วัฒนธรรมที่ พบจากการขึ้ น ฝึ ก
รายวิชาปฏิบัติ 

1. ประเมินพฤติกรรมภาวะผู้น า
ขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
2. ประเมินการสะท้อนคิดต่อการ
เรียนรู้ร่วมกับทีมการพยาบาลและ
เพ่ือนร่วมงานในสหสาขาเกี่ยวกับ
ประเด็นความไวเชิงวัฒนธรรม 
3. ประเมินผลการรายงานความ 
ก้าวหน้าในงานที่ได้รับมอบหมาย  
4.  ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
คว ามรู้ แ ละประสบกา รณ์ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและ
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

4. มีความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่า
ของวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3. ท าแผนการด าเนินงานของตนเอง
และรายงานความก้าวหน้าในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย  
4.  มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ กับผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ ในการ พัฒนาการ
ปฏิบัติพยาบาลและการวิจัยในการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

การวิจัยในการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

 
    2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสืบค้นข้อมูล การจัดการ
สารสนเทศ การวิ เคราะห์ความ
น่ า เ ชื่ อ ถื อ  เ พ่ื อน า ไ ปท า วิ จั ย /
โครงการ/สร้างนวัตกรรม เ พ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
2. วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
เพ่ือการติดตามเฝ้าระวัง และการ
จัดการกับความเสี่ยงในการบริการ
สุขภาพ 
3. สามารถติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับผู้ป่วย/ 
ผู้รับบริการ/ทีมพยาบาล/และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
4.เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 

1. มอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูลทาง
สุขภาพ  
2. ฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย/ 
งานวิชาการ  
3.  จั ดกิ จกรรมน า เสนอผลการ
วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะอภิ ป ร า ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
4. มอบหมายให้เขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับสากล 
 

1. ประเมินผลการสื่อสารและสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประเมินผลการเขียนรายงาน ทาง
วิชาการ 
3. ประเมินผลวิธีการน าเสนอและ
การร่วมอภิปราย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

 

 

รายวิชา/
ผลการ
เรียนรู้ 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และจัดการ
ปัญหาทางจริยธรรมบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด คุณธรรม 
จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการสุขภาพ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2.  มีจริยธรรมในการท าวิจัยและงาน
วิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรมใน การท าวิจัยและงานวิชาการ 
3. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการจัดการการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 
4. ให้ค าปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพ และการพิทักษ์สิทธิ์
เพื่อประโยชนข์องผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

1. มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงในสาระของศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
การพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม 
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. น าความรู้มาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
3. มีความรู้ในด้านกระบวนการ 
วิจัย สถิติ และการใช้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

1. สามารถคิดเชิงวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ร่วมกบับูรณาการศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพยาบาลพหุ
วัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
พยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน หรอืปัญหาที่คาดการณว์่าเกิดขึ้น                  
2. มีทกัษะในการพยาบาลขั้นสูง การจัดการรายกรณี การประเมินความตอ้งการ
และภาวะสุขภาพ การวินจิฉยั การวางแผน และการประเมินผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ  
3. สามารถเลือกใช้เครือ่งมือในการประเมินผลลัพธท์างการพยาบาล และจดัการ
ผลลพัธท์างการพยาบาลและระบบสขุภาพ 
4. สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ปว่ย/ผู้รับบรกิาร/ครอบครัวให้สามารถประเมินและ
จัดการปญัหาทางสขุภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
5. เปน็พี่เลีย้งหรอืต้นแบบให้ทีมการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ 
6. ประยกุต์หลกัการ ดา้นคุณภาพและความปลอดภยั มาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอาย ุ
7. สามารถวิเคราะหแ์ละประยกุต์ภูมปิัญญาท้องถิน่และการดูแลสุขภาพทางเลอืก
มาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
8. สามารถท าวิจยั/โครงการ หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

1. แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกบั
เครือข่ายในวิชาชพีและสหสาขา 
เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพของ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุด้วยองค์
ความรู้ด้านวิชาการและการวิจยั 
2. มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการ 
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
4. มีความภาคภูมิใจและสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสืบค้นข้อมูล  การจัดการสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ เพื่อน าไป
ท าวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรม เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
2. วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อ
การติดตามเฝ้าระวัง และการจัดการกับ
ความเส่ียงในการบริการสุขภาพ 
3 .  ส ามา รถติ ดต่ อ สื่ อ ส า รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพกับผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ/
ทีมพยาบาล/และทีมสหสาขาวิชาชีพ 
4. เผยแพร่ผลงานและแลกเปลีย่น
ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 



34 
 

 
 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ (Learning outcomes)  หลัก  รอง จ าแนกตามรายวิชา 

 

 

 

 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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                        
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง                        
ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล                    

    
วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

             
 

    
 

    

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล                        
หมวดวิชาเฉพาะสาขา                        
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงส าหรับผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 

                       

การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                        
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1       

 
                 

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2       

 
                 

วิทยานิพนธ์                        
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาเลือก                        
การจัดการทางการพยาบาล                          

การสอนทางการพยาบาล                        

พยาบาลเจ้าของธุรกิจ                        
การพยาบาลสาธารณภัย                          
การศึกษาอิสระ                             
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล                          
นวัตกรรมทางสุขภาพ                        
การดูแลแบบประคับประคอง                        

การบูรณาการศาสตร์เพ่ือการบ าบัดทางการ
พยาบาล 
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การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  
       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับดูแลให้มีการ
บริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา      
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ     
ปริญญาโท พ .ศ . 2558 ดังนี้  
        1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีผลงานวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งมีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา   
        1.2 ม ีอาจารย ์ประจ าหล ักส ูตร  ที ่เป ็นอาจารย ์ประจ า  ม ีค ุณว ุฒ ิขั ้นต่ าปร ิญญาโท สาขา       
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 1.3 มีอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที ่ม ีคุณวุฒิ    
ปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย      
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีผลงานวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.4 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ 12 (ฉ) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ/อาจารย์ผู้สอบ  
สารนิพนธ์  
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ต้องมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
       1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ .ศ.  2560 ต้องมีผลการด าเนินงานผ่านในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง 
2 ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ที่มีผลการด าเนินงานในปีนั้นผ่านครบถ้วนทุกข้อ และ   
ตัวบ่งชี้รวมที่มีผลการด าเนินงาน ในปีนั้นผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้มีอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์
พิเศษ ที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากภายนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมี
ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน     
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
          2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งและมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 2.3 วิทยานิพนธ์ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ าซ้อนกับ
งานของผู้อื่นโดยใช้ระบบ Turnitin หรือ อักขราวิสุทธิ์และไม่พบการคัดลอกหรือการซ้ าซ้อน 
 2.4 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่
บัณฑิตศึกษาก าหนด 
 2.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นักศึกษา  
 3.1 การรับนักศึกษา 
 3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสถาบัน  
                3.1.2 ก าหนดประกาศการรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัว 

 3.1.3 การคัดเลือกนักศึกษามีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือก
นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.2 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์ โดยเตรียมในเรื่องการปรับตัวในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและปรับความรู้พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาและแผนกิจกรรมของหลักสูตร
แจกนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 3.2.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2.4 สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ใน 
ระดับชาติ/นานาชาติ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาทุกปี  
3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลักส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการน าข้อ 

ร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยคัดเลือกจากอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
และตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(2) อาจารย์ใหม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่สถาบันก าหนด 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน
อาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนใน
ด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) สถาบันก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

การท าต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการลาเพ่ิมพูนความรู้  
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(2) สถาบันสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของสถาบันทุกปีการศึกษา เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  4.2.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ออกแบบ 
ควบคุมการจัดท ารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่
หลักสูตรรับผิดชอบ 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
      สถาบันมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เป็นผู้ด าเนินการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย์ ท าหน้าที่ออกแบบ ควบคุม
จัดท ารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่หลักสูต ร
รับผิดชอบ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บริบท
สังคมไทย/สังคมโลก และการเปลี่ยนแปลง 

(2) ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาเป็นกรอบใน
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

(3) ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
(4) ส่งร่างหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ สภาการ

พยาบาล และเสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรอง
หลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
   (1) มีการแต่งตั้ งคณะผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชา 
   (2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   5.2.2.1 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน 

(1) ผู้รับผิดชอบรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า  
มคอ.3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า  
มคอ.3, 4, 5, 6 น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาและรับรอง 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนดให้ส่ง มคอ.3 และมคอ.4 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
  5.2.3 การท าวิทยานิพนธ์ 

(1) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิในการท าว ิทยานิพนธ ์ของหลักส ูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และประกาศของส านักวิชาบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละ
หลักสูตรก าหนด และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(3) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(4) นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแต่เริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้ง
เหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    (5)  ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว โดยต้องได้รับ
การอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(6)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของ 
การท าวิทยานิพนธ์ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
                   (7)  การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สามารถกระท าได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  
    (8)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

5.2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  (1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอน การปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนสถานภาพ 
  (2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการท า

วิทยานิพนธ์ 
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 5.2.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตนไม่ได้

รับความเป็นธรรมในเรื่องการเรียนการสอน ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ของนักศึกษา 
พ.ศ. 2560 

  (2) สถาบันมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (3) สถาบันจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  (1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมิน

ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 มคอ.4  
  (2) มีการประเมินการสอนรายวิชาแต่ละวิชาโดยผู้เรียน ชว่งปลายภาคการศึกษา 
  (3) มีการประเมินผู้สอนในแต่ละวิชาโดยผู้เรียน 
  (4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน และน าเสนอผลการประเมินและการพิจารณาเกรดต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (5) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลต่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ 
  (1) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์และก าหนดการสอบเพ่ือให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งโดยประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมีระบบการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ดังนี้         

6.1 การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ จัดหาและสนับสนุนให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 

6.2 ระบบการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่  
6.2.1 ความพร้อมด้านกายภาพ มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และมี

การจัดพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการท างานร่วมกันหรือการท ากิจกรรม
ของนักศึกษา  

     6.2.2 ความพร้อมด้านห้องสมุด มีหนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์       
ฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระบบออนไลน์ให้เพียงพอ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ได้แก่ ต ารา วารสารวิชาชีพการพยาบาล
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ต่างประเทศ และมีฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น โดยห้องสมุดซึ่งเปิดให้บริการทั้งในและ
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันเสาร์ รวมทั้งมีศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง ให้บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สื่อซีดีภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อโสตทัศน์  มีโปรแกรมฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟัง ส าหรับฝึกทักษะทางด้านภาษาด้วยตนเองทั้งภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มี
คณะกรรมการห้องสมุด และเจ้าหน้าที่หน่วยบรรณสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ
ของห้องสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา และสามารถเข้าใช้ทรัพยากรและฐานข้อมูลจากวิทยบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

6.2.3 ความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่เพียงพอและ
พร้อมใช้ รวมทั้งมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อ e-learning และมีการน าสื่อเผยแพร่ทาง website สถาบัน 
e-learning ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับ
เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต มีการให้บริการระบบเครือข่ายเพ่ือการสืบค้นข้อมูล มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา (Education Technology Center) ให้บริการส าหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเปิด
ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบ wireless ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง Internet ได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ Notebook, Tablet  และ Smart phone ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส าหรับการเรียนการสอน 

6.3 กระบวนการส ารวจความต้องการปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา โดย
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการส ารวจความต้องการปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร หุ่นและสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้  และมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6.4  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

6.4.1 ทุกภาคการศึกษา มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
และอาจารย์ เพ่ือติดตามความต้องการ ความเพียงพอในการใช้ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและน าผลการ
ประเมินมาร่วมกันพิจารณาในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ให้ข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน แล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

6.4.2 ทุกปีการศึกษาหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความเพียงพอ  พร้อมใช้และความทันสมัยรวมทั้งการ
ให้บริการ และน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
           สถาบันก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และตัวบ่งชี้ที่สถาบันก าหนดเพิ่มเติม  
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           ทั้งนี้สถาบันต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 2 ปี
การศึกษาต่อเนื่องก่อนการขอรับรอง 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 

1 2 3 4  5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนเปิดสอนใน 
ภาคการศึกษานั้น 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการ
จัดท า มคอ.7 หรือตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 หรือในรายงานตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาปีที่แล้ว 

     

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา และน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล 

     

8. มีระบบ กลไก และการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษา
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้เรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

     

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

     

10. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 

1 2 3 4  5 
11. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิจัยไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

     

12. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

13. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปีที่มีต่อหลักสูตร และคุณภาพ
การสอนและการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

14. อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

     

15. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 14 15 15 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 5 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่าน (ข้อ) 9 12 12 12 12 

 
การประเมินผล  

การประเมินต้องอยู่ในระดับดี  เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการด าเนินการในข้อ 1-5 
ครบถ้วนทุกข้อ และมีผลการด าเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมที่ก าหนดในแต่ละปี 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
       ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

           (ชื่อย่อ)      พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
      ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   Master of Nursing Science  (Pediatric Nursing) 

   (ชื่อย่อ)     M.N.S. (Pediatric Nursing) 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต  36 หน่วยกิต  
 

รูปแบบของหลักสูตร 
รูปแบบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หลักสูตร 2 ปี 
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย  
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี 
ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

     การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 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 ครั้งที ่19         
   วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2563  
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก 
2. อาจารย์พยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก  
3. นักวิชาการทางการพยาบาลเด็ก 
4. นักวิจัยทางการพยาบาลเด็ก 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   รายวิชาภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ
ภาคปฏิบัติ ฝึกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยงานสภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่น  

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้มีการน าข้อมูลสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยสู่ประเทศไทย 4.0 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การขยายตัวของเมืองรวดเร็ว เกิด
ปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมือง ท าให้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิต มีผล  
กระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก วิสัยทัศน์และพันธกิจสถาบัน 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ เป็นนักปฏิบัติ เชิงรุก (Proactive practitioner)  บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม 
(Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มาพิจารณาเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
จะผลิตมหาบัณฑิตพยาบาลผู้ให้บริการสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและ
เยาวชนและให้การพยาบาลทุกมิติบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ทั้ง
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว โดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าอย่างแข็งขันและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีความสามารถให้การพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม สามารถวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือการ
ดูแลเด็ก สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และท างานร่วมกับทีมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในบริบทที่ซับซ้อน
ได ้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมโดยรวม  
 
การบริหารจัดการ  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดย
คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาลจากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
รวมทั้งก าหนดระบบและกลไกในการบริหารรายวิชา โดยมีคู่มือกระบวนการบริหารรายวิชาเพ่ือก ากับให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จ าเป็น
และมีคุณค่าต่อสังคม การพยาบาลที่มีคุณภาพต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขา บนพ้ืนฐาน
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ของมนุษยธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้
ประชาชน ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการ 
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ตัวเองตลอดชีวิต การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
องค์ความรู้ทางการพยาบาล บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์การ
ดูแลสุขภาพ มายกระดับการบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพในตน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดวิ เคราะห์ การวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพเชิงรุก สร้างความเท่าเทียมด้าน
สุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด  สามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขา ท าวิจัย/นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 

 
ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์ที่ปฏิบัติด้านการพยาบาลเด็ก ให้มีความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้อย่างลึกซึ้ง มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  
ใช้เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพในการจัดการทางการพยาบาล เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด อันจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและ
ครอบครัว ให้เติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตพยาบาลระดับมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ก าหนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ดูแลสุขภาพเด็กในกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กป่วย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี
และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ 
 2. สามารถท าวิจัยและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็ก และระบบ
บริการสุขภาพ 
 3. น าการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
 5. มีทักษะในการสื่อสารและท างานร่วมกับทีมสหสาขาและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพเด็ก 
 6. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีจิตอาสา พิทักษ์สิทธิ สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยใช้หลัก
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) 
 1. ออกแบบการจัดการดูแลโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิง
ประจักษ์ บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรม 

  2. สร้างงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาล 
  3. แสดงออกถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในระบบบริการสุขภาพ 
  4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
  5. ท างานร่วมกับทีมสหสาขาและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศ 
  6. แสดงออกถึงจริยธรรมในการจัดการการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล 

 
แผนพัฒนาปรับปรุง  

ก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
  

ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
มีการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 

วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
วิชาภาคทฤษฎี   เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ   เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 07.30 – 15.30 น. 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาลรับรอง  

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
3. มีประสบการณ์การท างานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี  
4. ได้รับการรับรองความประพฤติ และความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติดังข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือก 

 6. กรณีท่ีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องมีใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน  
   
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
ดังนี้ 

                  1) หมวดวิชาแกน     9  หน่วยกิต  
  2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    12  หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
  4) วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

 
รายวิชาในหลักสูตร 

 

 1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต 
2011101  ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2(2-0-4) 
2021101  ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
2031101  วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                3(2-2-5) 
2041101  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
 2) วิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต 
2011221  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับเด็ก 3(3-0-6) 
2021221  การพยาบาลเด็ก                                     3(3-0-6) 
2044211  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1    3(0-9-3) 
2054221  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2                             3(0-9-3) 
    3) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
2011301  การจัดการทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
2023301  การสอนทางการพยาบาล  3(2-2-5) 
2031301  พยาบาลเจ้าของธุรกิจ 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  การบูรณาการศาสตร์เพ่ือการบ าบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

 4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2011402  วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา     
 ตัวเลขหน้าชื่อวิชาเป็นรหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ตัวเลขต่างๆมีความหมายดังนี้ 
          1.  หลักแรกเป็นประเภทของหลักสูตร     
                     เลข 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     
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                     เลข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
          2.  หลักที่ 2 และหลักที่ 3 เป็นรหัสใช้แทนหมายเลขล าดับวิชาในแต่ละหมวด 
          3.  หลักที่ 4 เป็นรหัสลักษณะการจัดการเรียนการสอน  

                        เลข 1   สอนโดยการบรรยาย   
                     เลข 2   สอนโดยทดลองปฏิบัติ   

                       เลข 3   สอนโดยการบรรยายและการทดลองปฏิบัติ 
                       เลข 4   สอนโดยการฝึกปฏิบัติ   

4. หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสของหมวดวิชา  
4.1   10 หมวดวิชาแกน   

   4.2   20 หมวดวิชาเฉพาะ     
   21 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
   22 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

4.3   30 วิชาเลือก    
4.4   40 วิทยานิพนธ์    

5. หลักที่ 7 เป็นรหัสใช้แทนวิชาที่สอนระดับชั้นปีการศึกษา 
 เลข 1 ใช้แทนปี 1    
ตัวอย่าง      วิชา 2011101 ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
                                     2    หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
                                     01  หมายถึง  เป็นวิชาล าดับที่ 1 ในหมวดวิชาแกน   

1 หมายถึง  วิชาที่สอนโดยการบรรยาย 
10  หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
1    หมายถึง  วิชาที่สอนในชั้นปีที่ 1    

 
ค าอธิบายจ านวนหน่วยกิต 
 ตัวเลขท้ายชื่อวิชา เป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก  
ตัวเลขต่าง ๆ มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขตัวแรกหน้าเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น 
 ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงในภาคทฤษฎีหรือการบรรยาย 

 ต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขตัวที่สองในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการทดลองปฏิบัติใน 
        ห้องทดลองหรือการฝึกภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
2011101 ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 2(2-0-4) 

2021101 ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

2011221 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 

2041101 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

2031101 วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                3(2-2-5) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

2021221 การพยาบาลเด็ก    3(3-0-6) 

2044211 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1  3(0-9-3) 

2xx1301 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2054221 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2  3(0-9-3) 
2011402 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต 

 
                                              ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

2011402 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
 2011402 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 
      รวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 
 
 
ค าบรรยายรายวิชา 

1) หมวดวิชาแกน  
 

2011101  ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                 2(2-0-4) 
 Nursing Science and Related Sciences 
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการพยาบาล 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. 
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2021101  ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล                  2(2-0-4) 
 Health System and Nursing Leadership   
 ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
การจัดระบบสุขภาพและระบบบริการ การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล 
ประเด็นขัดแย้งเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้น าการพยาบาลต่อการพัฒนาและน านโยบายสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล  
 Health systems; health policy; 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  วิจัยทางการพยาบาล และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                    3(2-2-5)  
 Nursing Research and Evidence-based Nursing  
 แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
 Concepts of nursing research and innovation in nursing; research ethics; research 
process; research problem; 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. 
 
2041101  สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล                   2(2-0-4)  
             Statistics for Nursing Research 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ การเลือกใช้สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การใช้สถิติ
อ้างอิงทั้งพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอ
ข้อมูล การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา  
 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. 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
        
2011221  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับเด็ก          3(3-0-6) 
     Pathophysiology and Pharmacology in Pediatrics 

 แนวคิดพยาธิสรีรวิทยา สาเหตุ กลไก และการตอบสนองของร่างกายต่อความผิดปกติที่พบบ่อยใน
เด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภูมิคุ้มกัน โลหิตวิทยา ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ 
ทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ทางเดินปัสสาวะ พันธุศาสตร์ หลักการของเภสัชวิทยา หลักการบริหารยาและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

   Pathophysiological concepts; causes, mechanisms and physical responses to 
common disorders in children, including respiratory, cardiovascular, immune, hematological, 
neurological, endocrine, gastrointestinal and biliary tract, urinary system and genetics; 
principles of pharmacological, drug administration, and rational drug use. 

  
2021221  การพยาบาลเด็ก             3(3-0-6) 
 Pediatric Nursing 
 แนวคิดและทฤษฎีในการพยาบาลเด็ก การประเมินภาวะสุขภาพเด็ก การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก กลุ่มเด็กสุขภาพดี กลุ่มเด็กเสี่ยง กลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาส กลุ่มเด็กป่วย ยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การดูแลต่อเนื่อง การจั ดการรายกรณี นวัตกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์ทางการพยาบาล ความเสมอภาคและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ  
 Concepts and theories of pediatric nursing; pediatric health assessment; 
management of health- risk behaviors; safety promotion and injury prevention for healthy 
children, at- risk children, underprivileged children and children with health problems; family-
centered care; continuing care; case management; innovations; evidence- based practice; 
nursing outcomes;  health equity and equality. 
 
2044211  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1                      3(0-9-3) 
     Practicum in Pediatric Nursing I 
     การประเมินภาวะสุขภาพเด็ก กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาส จัดท าโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก การท างาน
ร่วมกับสหสาขา ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ บนพ้ืนฐานสิทธิเด็ก จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

     Pediatric health assessment in healthy children, at-risk children and underprivileged 
children; conducting health promotion projects; management of health- risk behaviors; child 
safety promotion and injury prevention; multidisciplinary team collaboration; health outcome 
evaluation based on children’s rights, ethics and codes of profession. 
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2054221  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2                    3(0-9-3) 
   Practicum in Pediatric Nursing II 
     การจัดการพยาบาลเด็ก กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะ
ท้าย ยึดหลักครอบครัวเป็นศูนย์กลางและให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมการพยาบาลเด็ก บูรณาการ
ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประเมิน
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ จริยธรรมและกฎหมาย  
 Pediatric nursing management in acute, critical, chronic, and end-of- life stages by 
using family-centered and continuing care; innovative pediatric nursing initiation; integration of 
nursing science and related sciences; evidence-based practice; patient safety; health outcome 
evaluation; ethics and law 
 

3)  หมวดวิชาเลือก 
 

2011301  การจัดการทางการพยาบาล           3(3-0-6) 
 Management in Nursing 

    แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการพยาบาล การจัดการผลลัพธ์และการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล การจัดสรรทรัพยากร การบริหารความขัดแย้ง การประสานงานเพ่ือการดูแล ประเด็น
กฏหมายและจริยธรรมในการจัดการทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการทางการพยาบาล 

 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(2-2-5) 
 Teaching in Nursing  
 ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง วิธีการสอนทางการพยาบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน บทบาท
และจริยธรรมของอาจารย์ การประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกสอน 

   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. 
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2031301   พยาบาลเจ้าของธุรกิจ                                                                       3(3-0-6)
 Nursing Entrepreneurship 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาด กลยุทธ์การตลาดการบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการพยาบาล การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการพยาบาล ดัชนีวัดผลส าเร็จตามแนวคิด 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 การเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย การจัดท าแผนและการ
ซ้อมแผนรับสาธารณภัย การตอบโต้ต่อเหตุการณ์สาธารณภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์  
เครือข่ายการจัดการสาธารณภัย การจัดบริการสุขภาพส าหรับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง การประเมินผลลัพธ์การ
พยาบาลสาธารณภัย การออกแบบการจัดการดูแลผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบาง 

    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 
           การเลือกประเด็นที่สนใจและศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสุขภาพและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
    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 ประเด็นปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอน

ด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการท าวิจัย 

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.      
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2071301  นวัตกรรมทางสุขภาพ                   3(3-0-6) 
    Health Innovation 
   แนวคิดนวัตกรรมทางสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของ 

บริการสุขภาพ กระบวนการสร้างนวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 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 หลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการอาการและ

ความปวด การสื่อสาร การดูแลด้านจิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การบริหาร
จัดการระบบการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นทางจริยธรรมกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง 

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   การบูรณาการศาสตร์เพื่อการบ าบัดทางการพยาบาล    3(3-0-6) 

 Integrative Therapies  in Nursing   
  หลักการและวิธีการเยียวยาด้วยการบ าบัดแบบผสมผสาน  การบูรณาการศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบ าบัดทางการพยาบาล  
Principles of integrative and complementary therapies; integration of holistic 

approaches to health care; evidence-based practice in nursing therapeutics. 
 
2011402    วิทยานิพนธ์        12(0-36-0)  
       Thesis  
        การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อที่เลือกสรร ภายใต้ค าชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
        Development of proposals and conducting nursing research in a selected topic 
under the supervision of an advisory committee; and research writing for publication. 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปีที่ส าเร็จการศึกษา  

1 ผศ.ดร.นันทกา  
สวัสดิพานชิ 

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

2 
 

ผศ.ดร.ชยนุช 
 ไชยรัตนะ 

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

3 ผศ.ดร.เต็มดวง     
บุญเปี่ยมศักดิ ์

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปีที่ส าเร็จการศึกษา  

1 ผศ.ดร.นันทกา  
สวัสดิพานชิ 

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

2 
 

ผศ.ดร.ชยนุช 
 ไชยรัตนะ 

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

3 ผศ.ดร.เต็มดวง     
บุญเปี่ยมศักดิ ์

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

4 ผศ.โรส       
ภักดิโต 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล/2540 

5 รศ.ดร.บุษกร  
พันธ์เมธาฤทธิ ์

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
ประกาศนียบัตร การผดุงครรภ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย/2530 
MSN (Pediatric Nursing) Case Western Reserve University/2540 
Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2544 
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อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

 
1 ผศ.ดร.วรุณยุพา  

รอยกุลเจริญ 
พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
M.S.N. (Adult Nurse 
Practitioner)  

Case Western Reserve University, USA/ 2542 
 

Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University, USA/2546 
2 
 

ผศ.ดร.นันทกา  
สวัสดิพานชิ 

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

3 ผศ.ดร.ชยนุช 
 ไชยรัตนะ 

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

4 ผศ.ดร.เต็มดวง     
บุญเปี่ยมศักดิ ์

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

5 ผศ.โรส  ภักดิโต พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
พย.ม. (การพยาบาลแม่และ
เด็ก) 

ม.มหิดล/2540 

6 รศ.ดร.จอนผะจง 
เพ็งจาด 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2533 
M.Sc. (Nursing)  University of Washington, USA/2540 
Ph.D. (Nursing) University of Washington, USA/2544 

7 ผศ.ดร.ประภาพร  
จินันทุยา 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2529 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)  ม.มหิดล/2536 
พย.ด. ม.มหิดล/2544 

8 ผศ.ดร.รสสุคนธ์  
วาริทสกุล 

พย.บ. ม.เชียงใหม่/2537 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2544 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2555 

9 ผศ.ดร.ดวงกมล  
วัตราดุลย์ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2525 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2537 
พย.ด. ม.มหิดล/2545 

10 อ.ดร.อัญชลี  
งามวิทย์โรจน์ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2536 
M.Sc. (Nursing) University of Alabama at Birmingham, 

USA/2543 
Ph.D. (Adult Nursing) University of Alabama at Birmingham, 

USA/2548 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

 
11 ผศ.ดร.มล.สมจินดา   

ชมพูนุท 
พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2530 
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย/2535 
Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2550 

12 ผศ.ดร.สุขุมา   
ฐิติพลธ ารง 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2528 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) ม.มหิดล/2535 

M.S.N. (Community 
Health Nursing) 

Case Western Reserve University, USA/2543 

13 อ.ดร.ธิดารัตน์   
วศะรงรอง 

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

14 ผศ.ดร.ปณิชา    
บุญสวัสดิ ์

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2540 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.สงขลานครินทร์/2544 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) ม.เชียงใหม่/2559 

 
15 อ.ดร.จุฑาภรณ์  

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

ม.มหิดล/2553 

16 อ.ดร.พรพิมล   
อาภาสสกุล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2541 
พย.ม. (การพยาบาลมารดา
และทารกแรกเกิด) 

ม.มหิดล/2545 

Ph.D. (Health Sciences) University of Southampton ประเทศอังกฤษ/
2558 

17 อ.ดร.สุจรรยา  
โลหาชีวะ 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2543 
พย.ม. (สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์) 

ม.มหิดล/2548 

Ph.D. (Nursing) ม.มหิดล/2557 
18 อ.ดร.ศรารินทร์  

พิทธยะพงษ ์
พย.บ. ม.เชียงใหม่/2546 
วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) ม.เชียงใหม่/2551 
ส.ด. (การพยาบาล
สาธารณสุข) 

ม.มหิดล/2560 

19 ผศ.ดร.ชญาภรณ์  
ตีวาร ี

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

20 อ.ดร.อารยา  
เจรนุกูล 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2535 
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.มหิดล/2545 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร)์ ม.เชียงใหม่/2558 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก/ ปทีี่ส าเรจ็การศึกษา  

 
21 รศ.ดร.บุษกร  

พันธ์เมธาฤทธิ ์
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 
ประกาศนียบัตร การผดุง
ครรภ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/2525 

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

22 อ.นันทิยา   
แสงทรงฤทธิ ์

พย.บ. ม.บูรพา/2550 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ม.มหิดล/2556 

23 อ.ดร.วิไลเลิศ   
ค าตัน 

พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย/2552 
MSN (Adult Health 
Nursing: Clinical Nurse 
Specialist) 

The Sage Colleges/2555 

Ph.D. (Nursing)  Case Western Reserve University/2560 
 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ/ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
    1) แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย จริยธรรมเชิงวิชาการ  
    2) สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว  
    3) ให้ค าปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ พิทักษ์สิทธิ
เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเพ่ือสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพตามหลักการกาชาด   

 2. ด้านความรู้ 
   1) อธิบายวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ทั้งในเด็กกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กป่วย เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี
ทางการพยาบาล  

 2) มีความรู้ในด้านกระบวนการวิจัยและสถิติ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
      3. ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล
ศาสตร์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ทางการพยาบาล 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะ
เกิดข้ึน  

  2) เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เหมาะสม สามารถจัดการ 
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล  

3) สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้สามารถประเมินและจัดการปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4) เป็นพี่เลี้ยงหรือต้นแบบในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
   5) ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและ 

ครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
      6) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพทางเลือกมาใช้ใน 

การดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
   7) สามารถท าวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแล 

ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง 
  2) มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว  

  3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

  4) มีความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่าของวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือ เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  

 2) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือการติดตามเฝ้าระวังและการจัดการกับความเสี่ยง  
 3) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว/ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 4) เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมีมาตรฐาน 
 

ช่วงเวลา  

ชั้นปี/ 
ภาคการศึกษา 

การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

ชั้นปีที่ 1/  
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 (3 หน่วยกิต) 
 

พุธ-ศุกร์ 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 
 

ชั้นปีที่ 1/  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 (3 หน่วยกิต) พุธ-ศุกร์ 135 ชั่วโมง เวลา 07.30-15.30 น. 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ค าอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 และ
ด าเนินการโครงการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 รวมทั้งพัฒนางานวิจัยประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลเด็ก ภายใต้การค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

           1) แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย จริยธรรมเชิงวิชาการ  
  2. ด้านความรู้ 

          1) อธิบายวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก ทั้งในเด็กกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กป่วย เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีทางการ
พยาบาล  

          2) มีความรู้ในด้านกระบวนการวิจัยและสถิติ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

          1) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์  
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ทางการพยาบาล และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น  

2) สามารถท าวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแล 
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           1) แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง 

2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์        

ความน่าเชื่อถือ เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  
2) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือการติดตามเฝ้าระวังและการจัดการกับความเสี่ยง  
3) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว/ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
4) เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมีมาตรฐาน 

 
การเตรียมการ 

 ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ
ท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ไว้ดังนี้ 
นักศึกษาผู้ที่จะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
แล้วนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และต้องสอบ  
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติก าหนดสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลัก และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
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  เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและการท า
วิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ 

  ทั้งนี้หากมีการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถ
กระท าได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  
 
กระบวนการประเมินผล 
   การขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาก
คณบดี และสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้รับสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 และสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ท าการขอสอบวิทยานิพนธ์ได้        
  การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเสนอรายนาม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และก าหนดการสอบไปยังคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง  
  การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผล การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย  
ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่  และเมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องแจ้งผลการ
ตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 5 วัน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ มายังคณบดี 
โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 15 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษา
สามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งส านักวิชาบัณฑิตศึกษาได้ทันที หรือภายใน 30 วันท าการ 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. เป็นนักปฏิบัติการ 
พยาบาล ที่เป็นผู้น าใน
การจัดการดูแลสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ 
ทุกระดับ 

- การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จาก
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการจัดการดูแลสุขภาพ 

- จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกที่เป็นสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

2. เป็นผู้มีความเป็น
นักวิชาการและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- จัดกิจกรรมเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การวิเคราะห์วิจารณ์

บทความหรือเอกสารวิชาการอย่างมีวิจารณญาณ 
- พัฒนาทักษะการเขียนเอกสารวิชาการในรายวิชาต่างๆ เช่น การท ารายงาน    

การเขียนโครงงาน โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและใน
การศึกษาวิจัยและ
ปฏิบัติการพยาบาล 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

- การสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการเรียนสอนแต่ละรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนให้มีการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม

และกฎหมายที่เก่ียวข้องในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมวิชาการและวิจัย 
- บูรณาการหลักการกาชาดในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึง
ความมีคุณธรรม จริยธรรมการ
วิจัย จริยธรรมเชิงวชิาการ  
2. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว  
3. ให้ค าปรึกษาและชี้แนะทาง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ พิทักษ์สิทธิเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัวเพ่ือสร้างความเท่าเทียม
ด้านสุขภาพตามหลักการกาชาด   

1. การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออก
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของมนุษยธรรมตาม
หลักการกาชาด มาตรฐานวิชาชีพ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ 
3. ก าหนดให้นักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ผ่านการประเมิน 
การคัดลอกผลงานวิชาการด้วย
โปรแกรม Turnitin ก่อนส่งงานให้
อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
บนแหล่งฝึกในรูปแบบการจัดการ
รายกรณี โดยพิทักษ์สิทธิ์ของ
ผู้รับบริการเด็กและครอบครัว 

1. ประเมินการรว่มอภิปรายการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ใน
ชั้นเรียนด้วยการสังเกต และใชแ้บบ
ประเมินทั้งโดยตนเอง เพื่อนในชั้น
เรียน และอาจารย์ผู้สอน  
2. ประเมินความรับผิดชอบและ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงาน 
3. น าผลตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการของโปรแกรม 
Turnitin มาพิจารณาและประเมิน
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินพฤติกรรมขณะฝึก
ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการใน
รายวิชาปฏิบัต ิ
5. ประเมินจากการสะท้อนคิดใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิทักษ์สิทธิ์
ของผู้รับบริการเด็กและครอบครัว 
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    2.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
1. อธิบายวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งใน
ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลเด็ก ทั้งในเด็กกลุ่มสุขภาพ
ดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส และ
กลุ่ ม เ ด็ กป่ ว ย  เ พ่ื อผลลั พธ์ ที่ ดี
ทางการพยาบาล  
2. มีความรู้ ในด้านกระบวนการ 
วิจัยและสถิติ และการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว 
 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning เช่น การอภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์ในชั้นเรียน การศึกษา
ด้วยตนเอง และการจัดท ารายงาน
การศึกษา  
2. จัดให้น าเสนอผลการค้นคว้าวิจัย 
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ความรู้ด้านการพยาบาลเด็กต่อไป 
3.  ม อบหมาย ให้ นั ก ศึ กษ าท า
วิทยานิพนธ์ตามความสนใจ 

1. ประเมินจากการน าเสนอ และ
อภิปราย  
2. ประเมินจากการเขียนรายงาน/
บทความวิชาการ 
3. ประเมินจากการสะท้อนการ
เ รี ยนรู้ ใ นประ เด็นที่ เ ลื อ กสรร
ทางด้านการพยาบาลเด็ก 
4.  ประ เมินการสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบร่วมกับบูรณาการศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประสบการณ์ทางการพยาบาล 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่มีปัญหา
ซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่า
จะเกิดขึน้  
2. เลือกใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่
เหมาะสม สามารถจัดการผลลัพธ์
ทางการพยาบาล  
3. สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย
เด็กและครอบครัวให้สามารถ
ประเมินและจัดการปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

1. มอบหมายให้ท ารายงาน 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ภายใต้
ปรัชญา ทฤษฎี และศาสตร์ทาง การ
พยาบาล โดยมีการบูรณาการหลัก
กาชาด  
2. จัดอภิปรายในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในวิชาชีพ
ทางการพยาบาลเด็กและออกแบบ
วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อการปฏิบัติพยาบาลเด็ก
อย่างเป็นระบบ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่  
4. อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับทีม
การพยาบาลบนแหล่งฝึก เพ่ือฝึก

1. ประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ในการน าเสนอ
และการอภิปรายกลุ่ม/การ
วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ
และการเขียนรายงาน 
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลการจัดโครงการ หรือ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
4. ประเมินจากการสะท้อนคิดต่อ
การเรียนรู้ร่วมกับทีมการพยาบาล
บนแหล่งฝึกเก่ียวกับการเป็น
ต้นแบบและพ่ีเลี้ยงที่ดีให้กับทีม
พยาบาล 
5. ประเมินการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

4. เป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว 
5. ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยมาใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่อยู่
ในความรับผิดชอบ  
6. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 
7. สามารถท าวิจัย/โครงการ/สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว 

การเป็นต้นแบบและพ่ีเลี้ยงที่ดี
ให้กับทีมพยาบาล 
6. มอบหมายให้จดัโครงการ หรอื
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลเด็ก 
7. มอบหมายให้นักศึกษาท า
วิทยานิพนธ์ตามความสนใจ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. แสดงภาวะผู้น า สามารถริเริ่ม
การเปลี่ยนแปลง ท างานร่วมกับทีม
สุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง 
2. มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว  
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพ
และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  
4. มีความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่า
ของวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมในการ
ท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ      

1. ท าแผนการด าเนินงานของตนเอง
และรายงานความก้าวหน้าในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย  
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ทีมพยาบาล และเพ่ือนร่วมงาน
ในสหสาขา ในประเด็นความไวเชิง
วัฒนธรรมที่พบจากการข้ึนฝึก
รายวิชาปฏิบัต ิ
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติพยาบาลและการวิจัยในการ
พยาบาลเด็ก 

1. ประเมินการเข้าร่วมการรายงาน
ความก้าวหน้าในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
2. ประเมินการสะท้อนคิดต่อการ
เรียนรู้ร่วมกับทีมการพยาบาลและ
เพ่ือนร่วมงานในสหสาขาเกี่ยวกับ
ประเด็นความไวเชิงวัฒนธรรม 
3. ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประประสบการณ์ใน
การพัฒนาพัฒนาการปฏิบัติ
พยาบาลและการวิจัยในการ
พยาบาลเด็ก 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  
2. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
เพ่ือการติดตามเฝ้าระวังและการ
จัดการกับความเสี่ยง  
3. สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว/ทีมพยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ  
4. เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
 

1. มอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูล
ทางสุขภาพ และทางการพยาบาล  
2. ใช้โปรแกรม Turnitin ในการ
ตรวจสอบสอบผลงาน 
2. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์วิจารณ์ 
งานวิจัย/ งานวิชาการ  
3. จัดกิจกรรมน าเสนอผลการ
วิเคราะห์และอภิปรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก 
4. มอบหมายให้ไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการใน 
ที่ประชุมวิชาการหรือเขียน
บทความวิจัย/บทความวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

1. ประเมินผลวิธีการน าเสนอและ
การร่วมอภิปราย 
2. ประเมินผลการเขียนรายงาน 
กิจกรรมทางวิชาการ 
3. ประเมินการสื่อสารและค้นหา
ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประเมินผลการตอบรับเพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการหรือการตอบรับตีพิมพ์
เผยแพร่ของบทความวิจัย/
บทความวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

รายวิชา/
ผลการ
เรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
การวิจัย จรยิธรรมเชิงวิชาการ  
2. สามารถวิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
และครอบครัว  
3. ให้ค าปรึกษาและช้ีแนะทาง
กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ พิทักษ์
สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
เด็กและครอบครัวเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมด้านสุขภาพ
ตามหลักการกาชาด   

1. อธิบายวิเคราะห์อยา่ง
ลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาล
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
ทั้งในเด็กกลุ่มสุขภาพดี กลุม่
เสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส และ
กลุ่มเด็กป่วย เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี
ทางการพยาบาล  
2. มีความรู้ในด้าน
กระบวนการวิจยัและสถิติ 
และการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 

1. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับบูรณาการ
ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์
ทางการพยาบาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วย
เด็กและครอบครัวที่มีปัญหาซับซอ้นหรือปัญหาที่คาดการณ์
ว่าจะเกิดขึ้น  
2. เลือกใช้เครื่องมือในการประเมนิผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ที่เหมาะสม สามารถจดัการผลลัพธ์ทางการพยาบาล  
3. สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้
สามารถประเมินและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป็นพ่ีเลี้ยงหรือต้นแบบในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว 
5. ประยุกต์หลักการด้านคณุภาพและความปลอดภัยมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวที่อยู่ในความรับผดิชอบ  
6. สามารถวิเคราะห์และประยุกตภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
การดูแลสุขภาพทางเลือกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว 
7. สามารถท าวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลในการดูแลผูป้่วยเด็ก 

1. แสดงภาวะผู้น า สามารถรเิริ่ม
การเปลีย่นแปลง ท างานร่วมกับ
ทีมสุขภาพและผูเ้กี่ยวข้อง 
2. มีความไวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้ป่วย
เด็กและครอบครัว  
3. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้ง
วิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  
4. มีความภาคภูมิใจและสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ สร้าง
วัฒนธรรมในการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ เพื่อน าไป
ปรับปรุงคณุภาพการพยาบาล  
2. วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล เพื่อการติดตามเฝ้าระวัง
และการจัดการกับความเสี่ยง  
3. สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว/ 
ทีมพยาบาลและทีมสหสาขา
วิชาชีพ  
4. เผยแพรผ่ลงานและ
แลกเปลีย่นความรู้ใหม่ๆ  
ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมี
มาตรฐาน 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ (Learning outcomes)  หลัก  รอง จ าแนกตามรายวิชา 

 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาแกน                     
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                     
ระบบสุขภาพกับภาวะผู้น าทางการพยาบาล                     
วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์                     

สถิติเพื่อการวิจยัทางการพยาบาล                     
หมวดวิชาเฉพาะสาขา                     
พยาธิสรรีวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับเด็ก                     
การพยาบาลเด็ก                     
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1                     
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2                     
วิทยานิพนธ์                     
หมวดวิชาเลือก                     
การจัดการทางการพยาบาล                       
การสอนทางการพยาบาล                     
พยาบาลเจา้ของธุรกิจ                     
การพยาบาลสาธารณภัย                       
การศึกษาอิสระ                          
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล                       
นวัตกรรมทางสุขภาพ                     
การดูแลแบบประคับประคอง                     
การบูรณาการศาสตร์เพื่อการบ าบดัทางการพยาบาล                     
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ (Learning outcomes)  หลัก  รอง จ าแนกตามรายวิชา 
(ฉบับปรับปรุง: การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) จ าแนกรายด้านตามรายวิชาเฉพาะสาขา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก) 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 
 

LO 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เหตุผลของการปรับ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4  

พยาธิสรรีวิทยาและ 
เภสัชวิทยาส าหรับเด็ก 
(LO หลัก 6 รอง 6) 

เก่า 
(8) 

                    
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ 
ของหลักสูตร   ใหม ่

(12) 
                    

การพยาบาลเด็ก 
(LO หลัก 11 รอง 4) 

เก่า 
(12) 

                    
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ 
ของหลักสูตร   ใหม ่

(15) 
                    

 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 

(LO หลัก 14 รอง 6) 

เก่า 
(12) 

                    
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ 
ของหลักสูตร   ใหม ่

(20)                     

 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 

(LO หลัก 18 รอง 2) 

เก่า 
(17)                     

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด 
การเรียนการสอนแบบ WIL  
ท่ีค านึงถึงความต้องการของ
ผู้เรียนและความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ใหม ่
(20)                     

วิทยานิพนธ ์
(LO หลัก 8 รอง 4) 

 

เก่า 
(10)                     

ให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์
ของหลักสูตร   ใหม ่

(12)                     
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การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  
       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับดูแลให้มี
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ    
ปริญญาตรี พ .ศ . 2558 ดังนี้  
        1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีผลงานวิ ชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งมีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา   
        1.2 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท สาขาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 1.3 มีอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที ่มีคุณวุฒิ    
ปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
และมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่  
มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.4 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 หมวด 3 ข้อ 12 (ฉ) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ/อาจารย์ผู้สอบ 
สารนิพนธ์  
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ต้องมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
       1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ .ศ.  2560 ต้องมีผลการด าเนินงานผ่านในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง 
2 ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ที่มีผลการด าเนินงานในปีนั้นผ่านครบถ้วนทุกข้อ และ 
ตัวบ่งชี้รวมที่มีผลการด าเนินงาน ในปีนั้นผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้มีอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์
พิเศษ ที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมี   
ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน   
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
          2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งและมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 2.3 วิทยานิพนธ์ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือการซ้ าซ้อนกับ
งานของผู้อื่นโดยใช้ระบบ Turnitin หรืออักขราวิสุทธิ์และไม่พบการคัดลอกหรือการซ้ าซ้อน 
 2.4 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่บัณฑิต
ศีกษาก าหนด 
 2.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นักศึกษา  
 3.1 การรับนักศึกษา 
 3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสถาบัน  
                3.1.2 ก าหนดระเบียบการสมัคร โดยสมัครทาง Website ของสถาบัน โดยมีการประกาศรับ
สมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัว 

 3.1.3 การคัดเลือกนักศึกษามีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือก
นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.2 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์ โดยเตรียมในเรื่องการปรับตัวในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและปรับความรู้พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาและแผนกิจกรรมของหลักสูตร
แจกนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 3.2.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2.4 สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ใน 
ระดับชาติ/นานาชาติ 
          3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาทุกปี  
3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลักส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการน าข้อ 

ร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคัดเลือกจากอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
และตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(2) อาจารย์ใหม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่สถาบันก าหนด 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน
อาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนใน
ด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) สถาบันก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

การท าต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการลาเพ่ิมพูนความรู้  
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(2) สถาบันสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของสถาบันทุกปีการศึกษา เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไป  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
        4.2.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ท าหน้าที่
ออกแบบ ควบคุมการจัดท ารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
      สถาบันมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เป็นผู้ด าเนินการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารย์ ท าหน้าที่ออกแบบ ควบคุม
จัดท ารายวิชา วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่หลักสูต ร
รับผิดชอบ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 

(5) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
บริบทสังคมไทย/สังคมโลก และการเปลี่ยนแปลง 

(6) ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาเป็นกรอบใน
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

(7) ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
(8) ส่งร่างหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ  

สภาการพยาบาล และเสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับรองหลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
   (1) มีการแต่งตั้งคณะผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอนผลงานวิจัย
หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา 
   (2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   5.2.2.1 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน 

(5) ผู้รับผิดชอบรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า  
มคอ.3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

(6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า  
มคอ.3, 4, 5, 6 น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาและรับรอง 

(7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนดให้ส่ง มคอ.3 และมคอ.4 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5.2.2.2 การท าวิทยานิพนธ์ 
(5) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร มหาบัณฑิต และประกาศของส านักวิชาบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้อง 
(6) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละ 

หลักสูตรก าหนด และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(7) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(8) นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแต่เริ่ม 

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้ง
เหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    (5)  ส านักวิชาบัณฑิตศึกษาจะอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว โดยต้องได้รับ
การอนุมัติหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

(6)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของ 
การท าวิทยานิพนธ์ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
                   (7)  การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สามารถกระท าได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  
    (8)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  (1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อท าหน้าที่ให้

ปรึกษา ด้านการเรียนการสอน การปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนสถานภาพ 
  (2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการท า

วิทยานิพนธ์ 
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 5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเรียนการสอน ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ 
  (2) สถาบันมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (3) สถาบันจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  (1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการ

ประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 มคอ.4  
  (2) มีการประเมินการสอนรายวิชาแต่ละวิชาโดยผู้เรียน ชว่งปลายภาคการศึกษา 
  (3) มีการประเมินผู้สอนในแต่ละวิชาโดยผู้เรียน 
  (4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด  การ

เรียนการสอน และน าเสนอผลการประเมินและการพิจารณาเกรดต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (5) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์
เพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลต่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ 
  (1) ประธานหลักสูตรเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และก าหนดการ

สอบเพ่ือให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งโดยประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมีระบบการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้         

6.1 การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ จัดหาและสนับสนุนให้มี      
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 

6.2 ระบบการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่  
6.2.1 ความพร้อมด้านกายภาพ มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และมี

การจัดพ้ืนที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการท างานร่วมกันหรือการท า
กิจกรรมของนักศึกษา  

     6.2.2 ความพร้อมด้านห้องสมุด มีหนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book)  ฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระบบออนไลน์ให้เพียงพอ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ได้แก่ ต ารา วารสารวิชาชีพการพยาบาล
ต่างประเทศ และมีฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น โดยห้องสมุดซึ่งเปิดให้บริการทั้งในและ
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นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันเสาร์ รวมทั้งมีศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง ให้บริการหนังสือ วารสาร 
นิตยสาร สื่อซีดีภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อโสตทัศน์  มีโปรแกรมฝึกทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟัง ส าหรับฝึกทักษะทางด้านภาษาด้วยตนเองทั้งภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ มีคณะกรรมการห้องสมุด และเจ้าหน้าที่หน่วยบรรณสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบการบริหาร
และการบริการของห้องสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา และสามารถเข้าใช้ทรัพยากรและฐานข้ อมูลจากวิทยบริการของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

6.2.3 ความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่เพียงพอและ
พร้อมใช้ รวมทั้งมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อ e-learning และมีการน าสื่อเผยแพร่ทาง website 
สถาบัน e-learning ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต มีการให้บริการระบบเครือข่ายเพ่ือการสืบค้นข้อมูล มีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึก  ษา (Education Technology Center) ให้บริการส าหรับการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบ 
wireless ให้ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง Internet 
ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook, Tablet  และ Smart phone ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยส าหรับการเรียนการสอน 

6.3 กระบวนการส ารวจความต้องการปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา โดย
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการส ารวจความต้องการปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร หุ่นและสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้  และมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6.4  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

6.4.1 ทุกภาคการศึกษา มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
และอาจารย์ เพ่ือติดตามความต้องการ ความเพียงพอในการใช้ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและน าผลการ
ประเมินมาร่วมกันพิจารณาในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน แล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

6.4.2 ทุกปีการศึกษาหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความเพียงพอ  พร้อมใช้และความทันสมัยรวมทั้งการ
ให้บริการ และน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัด การที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
           สถาบันก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และตัวบ่งชี้ที่สถาบันก าหนดเพิ่มเติม  
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           ทั้งนี้สถาบันต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 2 ปี
การศึกษาต่อเนื่องก่อนการขอรับรอง 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 

1 2 3 4  5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การ  ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนเปิดสอนใน 
ภาคการศึกษานั้น 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการ
จัดท า มคอ.7 หรือตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 หรือในรายงานตามระบบประคุณภาพของสถาบันการศึกษาปีที่แล้ว 

     

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนตามาตรฐานผลการเรียนรู้   
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา และน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล 

     

8. มีระบบ กลไก และการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษา
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้เรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

     

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

     

10. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีที่ 

1 2 3 4  5 
11. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

     

12. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

13. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปีที่มีต่อหลักสูตร และคุณภาพ
การสอนและการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

14. อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

     

15. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และ/หรือดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อ
มหาบัณฑิต และ/หรือดุษฎีบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 14 15 15 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 5 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่าน (ข้อ) 9 12 12 12 12 

 

 การประเมินผล  
การประเมินต้องอยู่ในระดับดี  เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการด าเนินการในข้อ 1-5 

ครบถ้วนทุกข้อ และมีผลการด าเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมที่ก าหนดในแต่ละปี 
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ส่วนที่ 3 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ 
ภาคการศึกษาที่ 

1/2563 
ภาคการศึกษาที่ 

2/2563 
ภาคการศึกษาที่ 
ฤดูร้อน/2563 

วันเปิดภาคการศึกษา 10 ส.ค. 63 4 ม.ค. 64 17 พ.ค. 64 

การลงทะเบียนและช าระเงิน 
นักศึกษารับเอกสารค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน และ
ใบโอนเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

13 ก.ค. 63 16 – 20 พ.ย. 63 19 - 23 เม.ย. 64 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตพร้อม
ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง 

20 - 24 ก.ค. 63 21 – 25 ธ.ค. 63 3 - 7 พ.ค. 64 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

20 - 25 ก.ค. 63 21 – 26 ธ.ค. 63 - 

วันเริ่มปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า  
(โดยเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2,000 บาท) 

10 ส.ค. 63 4 ม.ค. 64 - 

วันขอเพ่ิมรายวิชาและขอลดรายวิชา 10 ส.ค. 63 4 ม.ค. 64 17 พ.ค. 64 
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
และขอเพ่ิมรายวิชา 

21 ส.ค. 63 15 ม.ค. 64 21 พ.ค. 64 

วันสุดท้ายของการลดรายวิชา 18 ก.ย. 63 12 ก.พ. 64 28 พ.ค. 64 
ขอถอนรายวิชา (ได้รับ “W”) 21 ก.ย. 63 15 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 
วันสุดท้ายขอถอนรายวิชา 30 ต.ค. 63 26 มี.ค. 64 11 มิ.ย. 64 
วันสุดท้ายของการเรียนและวันสอบ 
วันสุดท้ายของการเรียน 21 พ.ย. 63 17 เม.ย. 64 10 ก.ค. 64 

สอบกลางภาคการศึกษา 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 22 - 26 ก.พ. 64 7 - 11 มิ.ย. 64 
สอบปลายภาค 23 – 27 พ.ย. 63 18 - 23 เม.ย. 64 12 – 16 ก.ค. 64 
วันปิดภาคเรียน 28 พ.ย. 63 24 เม.ย. 64 17 ก.ค. 64 
การประเมินผลการศึกษา    
วันสุดท้ายของการเสนอผลการให้เกรดรายวิชาไปยัง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

11 ธ.ค. 63 7 พ.ค. 64 28 ก.ค. 64 

นักศึกษาสอบถามผลการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 4 ม.ค. 64 1 มิ.ย. 64 16 ส.ค. 64 
หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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การติดต่อสอบถามข้อมูล 
งานบัณฑิตศึกษา หน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ   
ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   
โทร. 02-2564092-9 ต่อ 1149  E-mail: grad@stin.ac.th 
Website: www.stin.ac.th  
Faccebook:  ฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบัณฑิตศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
ภายในวันเวลา ที่สถาบันก าหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
 
การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอน และเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ  
 
การลงทะเบียน 
1. นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรับค าแนะน าก่อนการ
ลงทะเบียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
2. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา  
3. นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการ
บันทึกรายวิชาให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการบันทึกยืนยันการลงทะเบียน 
4. นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการโอนเงินค่าบ ารุงการศึกษา จึงถือว่าเป็นการ     
ลงทะเบยีนเรียนที่ถูกต้องตามข้ันตอนและตามก าหนด หากเกินระยะเวลาจะเสียค่าปรับ 2,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grad@stin.ac.th
http://www.stin.ac.th/
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ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช าระเงิน 

 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต 
ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนและจ านวนเงิน 

ให้ถูกต้อง แล้วยืนยันการลงทะเบียน 

นักศึกษารับใบเสร็จรับเงิน 
ที่งานบัณฑิตศึกษา หน่วยจัดการศึกษา 

 

 

เริ่มต้น 

     นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการ
ลงทะเบียนเรียน 

สิ้นสุด 
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การเข้าระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ 
นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Web browser สามารถเข้าที่เว็ปไซต์ของสถาบัน

www.stin.ac.th เมนูระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา แล้วคลิก  Sign in เพ่ือเข้าหน้าแรกใน
การเข้าระบบ  หรือเข้า web โดยตรงหน้าแรกในการเข้าระบบ https://edu.stin.ac.th/web/login  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการเข้าระบบทะเบียนนักศึกษา 

 คลิกเครื่องหมาย       เพื่อแสดงเมนูรายการระบบต่างๆ      
  

 คลิกเมนูระบบสารสนเทศ แล้วคลิก เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา 
  

 คลิก Login เข้าสู่ระบบ จะเป็นหน้าจอให้ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน 
         

เมื่อคลิก Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่าง ด้านล่าง เพื่อให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเพื่อ
เข้าระบบ  โดยคลิกที่ Sign in ดังรูปด้านล่าง 

คลิก 
4 

https://edu.stin.ac.th/web/login
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ช่อง อีเมล์/รหสันักศึกษา  ให้กรอก  รหัสนักศึกษา 

ช่อง รหัสผ่าน/เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอก เลขบัตรประชาชนของนกัศึกษา 

คลิก LOG IN เพื่อเข้าระบบ  ก็จะเข้าหน้าเมนรูายการที่นักศึกษามีสทิธ์ิเข้าใช้งาน 

เมื่อคลิก  Sign in ที่มุมบนขวา แล้วจะขึ้นหน้าจอให้นักศึกษาใส่รหสันักศึกษาและเลขบตัรประชาชน
เพื่อเข้าระบบ 

เมื่อนักศึกษา LOG IN เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฎเมนูรายงานต่างๆ  
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สัญลักษณ ์ การใช้งานปุ่ม 

 
ส าหรับสั่งให้โปรแกรมท าการค้นหาข้อมลู 

  ส าหรับสั่งให้โปรแกรมรับข้อมูล 

  ส าหรับสั่งให้โปรแกรมลบขอ้มูล 

  ส าหรับสั่งให้โปรแกรมยืนยันการบันทึก
ข้อมูลการลงทะเบียน 

  

  
เป็นการแสดงความต้องการเพิ่มรายวิชา 
  

  

  
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงยืนยันรับข้อมูล  

  
  
  

ส าหรับสั่งให้ยกเลิกบันทกึข้อมูล 

  
ส าหรับสั่งให้โปรแกรมพิมพ์รายงานใบ
ยืนยันการลงทะเบียน  
  

  

  
ออกจากระบบ 

  

  
แสดงเมนูรายการระบบต่างๆ      
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การลงทะเบียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของต าแหน่งต่าง ๆ ของโปรแกรมลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  แสดง ช่ือ นามสกุล ของนักศึกษา  

2  เมนูต่างๆ ของระบบ 

3  แสดงรหัสวิชาที่ใช้ลงทะเบียน 

4  แสดงรายวิชาการลงทะเบียน 

5  ส าหรับค้นหาวิชา ระบุรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม 

6  แสดงสัญญาลักษณ์ เพื่อใช้ในการลบรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

7  แสดงปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมื่อคลิกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 

1. ข้ันตอนการลงทะเบียน 
     1. เปิดโปรแกรมเข้าเมนูการลงทะเบียน จะปรากฏรูปด้านล่าง จะแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน โดยนักศึกษาจะ
เห็นรายวิชาตามแผนการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ 
     2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อวิชาปรากฏที่หน้าจอว่าครบหรือไม่ ถ้าหากมีวิชาที่นอกเหนือจากแผนการศึกษา 
(กรณีที่มีวิชาเลือกจะแสดงวิชาเลือกทุกวิชา)  ให้คลิกเครื่องหมายลบ (6) หน้ารหัสวิชา เพื่อลบวิชาที่นักศึกษาไม่ได้
ลงทะเบียนออก จนครบและให้แสดงรายงานที่หน้าจอเฉพาะวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเท่านั้น  
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กรณีที่แผนการเรียนมีวิชาเลือก ฐานข้อมูลจะแสดงวิชาเลือกทุกรายวิชา ให้นักศึกษาเลือกเฉพาะรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่มรายวิชาที่ไม่มีในแผนการเรียน (กรณียังไม่ยืนยันการลงทะเบียน) 
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หลังจากที่นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนแล้ว ระบบแสดงรายวิชาในการลงทะเบียนตามแผนการ
ศึกษาตามหน้าจอแล้ว หากไม่มีวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเพ่ิมวิชาได้โดยการ คลิกที่    

      ที่ช่อง รหัสวิชา/ชื่อวิชา  โปรแกรมจะขึ้นชื่อวิชาให้ แล้วนักศึกษาก็คลิกเพ่ิม        เลือกวิชาที่
ต้องการ รายวิชานั้นก็จะแสดงในช่อง รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าไม่ต้องการเพิ่ม  คลิกที่ เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักการลงทะเบียน 

            เมื่อแสดงความต้องการเพิ่มรายวิชาครบแล้ว ระบบจะให้ยืนยันการเพิ่มอีกครั้ง ให้คลิกที่        เป็นอันสิ้นสุดการ
เพิ่มรายวิชาลงทะเบียน 

     เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาครบถ้วนแล้วตรวจสอบรายชื่อวิชาที่แสดงอยู่หน้าจอให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิก 
ยืนยันการลงทะเบียน 
    ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียน ขณะที่นักศึกษาก าลังท าการลงทะเบียนในระบบอยู่นั้น   แต่ยังไม่ท าการยืนยัน
การลงทะเบียน นักศึกษาสามารถ ลบและเพ่ิมวิชาได้ด้วยตนเอง  หากนักศึกษาคลิก ยืนยันการลงทะเบียน
เรียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการด าเนินการ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลรายวิชาว่าเลือกถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ก่อนท าการคลิกยืนยันระบบการลงทะเบียน 
    

การยืนยันการลงทะเบียน  

     นักศึกษาคลิกที่  เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษา  หากไม่คลิกยืนยันการ
ลงทะเบียน ถือว่าระบบลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ 
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การพิมพ์ใบช าระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิยืนยนั 

ระบบแสดงข้อความสถานะการลงทะเบียน “ยืนยันการลงทะเบียน” 

หมายเหตุ  หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเพ่ิม-ลดรายวิชา จะต้องมา
ด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

       เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนส าเรจ็เรยีบร้อย ระบบจะขึน้ค าว่า  “พิมพ์ใบช าระเงิน” ให้กดคลิก  

คลิก 
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ใบแสดงการช าระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา  

นักศึกษาคลิกที ่  ลงทะเบียนนักศึกษา   เพ่ิม/ลด รายวิชา 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

                เป็นเอกสารแจ้งการช าระเงิน  ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกรายงานแสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยช าระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 

คลิก 
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หมายเหตุ   นักศึกษาที่มีความประสงค์  ที่จะเพิ่ม  ลด  ถอนรายวิชา ต้องเขียนค าร้องท่ีงานบัณฑิตศึกษา 
               เมื่อผ่านการอนุมัติจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
        
ข้อมูลประวัตินักศึกษา   

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติของนักศึกษา ในกรณีที่ข้อมูลผิดหรือนักศึกษาต้องการ
เพ่ิมเติมแจ้งท่ีงานบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           คลิกท่ี แก้ไข  (1) เพื่อให้สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เพื่อเพิ่ม/ลดรายวิชาได้ จากนั้น คลิกท่ีช่องวิชาที่ต้องการถอน/เพิ่ม 
เมื่อคลิกแล้ว ค าสั่งแก้ไขจะเปลี่ยนเป็น บันทึก 
 กรณีต้องการถอนรายวิชา  ให้คลิกที่วิชานั้นแล้วคลิกที่ ถอน (2) แล้วคลิกบันทึก 
 กรณีต้องการเพ่ิมรายวิชา  ให้คลิกที่ช่อง วิชาแล้วคีย์รหสัวิชา เพื่อเพิ่มวิชา แล้วท าการบันทึก โดยคลกิบันทึก   

1 

คลิก 

2 

        คลิกเพ่ิมวิชา ที่ช่องรหัสวิชา แล้วคลิก จะให้ค้นหาวิชา เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการบันทึก โดยคลิกค าสั่ง บันทึก 
ด้านบน 
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ตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสอบถามผลการศึกษา (ส าหรับนักศึกษา) 
  

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
เมื่อคลิกเมนูผลการศึกษา ที่เมนูนี้จะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ระบบจะ

จัดเรียงตามภาคการศึกษา และปีการศึกษา รายงานจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  หน่วยกิตที่สอบได้  
เกรดเฉลี่ยประจ าภาค  และเกรดเฉลี่ยสะสม  ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามผลการศึกษาได้ที่เมนูผลการศึกษานี้ 
  

 

คลิก 

ตารางสอน  จะแสดงรายงานข้อมูลวัน เวลา รหัส รายวิชาที่เปิดสอน เวลาเริ่มเรียน และสิ้นสุดการเรียน 
วันสอบ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา และนอกจากนี้จะแสดงการใช้ห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ 
ตารางสอบ จะแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา  วันเวลาที่สอบ และอาจารย์ผู้สอน 
     

คลกิ 
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การจ าลองเกรด  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อคลิกที่เมนูการจ าลองเกรด โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถทดลองก าหนดเกรดแต่ละวิชาที่
ลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ โดยที่ผล
การศึกษาจริงยังไม่มีการประมวลผล โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถท าการทดลองค านวณผลการเรียน 
โปรแกรมจะค านวณเกรดที่นักศึกษาทดลองใส่เกรด เพ่ือใช้วางแผนการศึกษาต่อไป 
 
การตรวจสอบส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลกิ 

คลกิ 
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เมื่อคลิกเมนูตรวจสอบส าเร็จการศึกษา ที่เมนูตรวจสอบส าเร็จการศึกษานี้โปรแกรมจะแสดงรายงาน
รายละเอียดจ านวนหน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือน ามา
ประมวลผลกับภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรจะต้องด าเนินการขอส าเร็จ
การศึกษา ต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน  
หากมีการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาสามารถแก้ไขได้ โดยต้องติดต่อหน่วยทะเบียนฯ เพ่ือขอแก้ไข “กรณีท่ีสถาบัน 
ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้” 
 2. บันทึกยืนยันการขอส าเร็จการศึกษา 
 
การขอส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือคลิกที่เมนูขอส าเร็จการศึกษา จะปรากฏหน้าต่างส าหรับให้นักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
ตรวจสอบสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิ 
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การเข้าระบบทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล 
 1. ประวัตินักศึกษา (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลประวัตินักศึกษาใน
ความดูแลได้เพียงอย่างเดียว 
 2. อนุมัติการให้ลงทะเบียน (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์การศึกษาของ
นักศึกษาในความดูแล อนุมัติให้ลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือเห็นสมควรให้ลงทะเบียนเรียนตามแผนของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
 3. การดูผลการศึกษา (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูผลการศึกษาของกลุ่ม
นักศึกษาในความดูแลเท่านั้น 
 
การเข้าระบบทะเบียนนักศึกษา   

อาจารย์ที่ปรึกษาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Web browser สามารถเข้าที่เว็บไซต์ของสถาบัน 
www.stin.ac.th เลือกระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา แล้วคลิก  Sign in เพ่ือเข้าหน้าแรกใน
การเข้าระบบ  หรือเข้า web โดยตรงหน้าแรกในการเข้าระบบ https://edu.stin.ac.th/web/login ดังรูป
ด้านล่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีการเข้าระบบทะเบียนนักศกึษา 
 คลิกเครื่องหมาย        เพื่อแสดงเมนูรายการระบบต่างๆ      

 คลิกเมนรูะบบสารสนเทศ แล้วคลกิ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา 

 คลิก Login เขา้สู่ระบบ จะเป็นหน้าจอให้ใส่รหสันักศึกษาและ รหสัผ่าน 
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      เมื่อคลิก Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่าง ด้านล่าง เพ่ือให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน
เพ่ือเข้าระบบ  โดย            คลิกท่ี Sign in  
 
 
 
  

 

 

       เมื่อคลิก  Sign in ที่มุมบนขวา แล้วจะข้ึนหน้าจอให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนเพ่ือ
เข้าระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง อีเมล์/รหัสนักศึกษา    ให้กรอก  เลขรหัสเจ้าหน้าที่ 
ช่อง รหัสผ่าน/เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอก เลขบัตรประชาชน 
คลิก LOG IN เพ่ือเข้าระบบ  ก็จะเข้าหน้าเมนูรายการที่นักศึกษามีสิทธิ์เข้าใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

คลิก Sign in 
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รายงานประวัตินักศึกษา (ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา) 
คลิกที่เมนูข้อมูลนักศึกษา ส าหรับดูข้อมูลประวัติของนักศึกษา ในหน้าต่างนี้จะแสดงเฉพาะรายชื่อ

กลุ่มนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น คลิกดูได้ครั้งละคน โดย คลิกที่เลขประจ าตัวนักศึกษา จะปรากฏ
หน้าต่างของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล  ข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักศึกษา (ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา) 
 เมื่อคลิกท่ีชื่อ/รหัสนักศึกษา ในความดูแล จะปรากฏ หน้าต่างประวัติส่วนตัวนักศึกษา ข้อมูล
การศึกษา ผลการศึกษาฯ โดยดูรายงานได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
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การอนุมัติให้ลงทะเบียน (ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา) 
 1. คลิกเข้าเมนู (1) อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าต่าง 
การอนุมัติให้ลงทะเบียน แสดงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาพิมพ์รหัสนักศึกษาท่ี (2) Add line เพื่อเพิ่มชื่อนักศึกษาในปกครองเพ่ืออนุมัติ
ให้ลงทะเบียนเป็นรายคน แล้วคลิกท่ี (2) Add line  เพื่อเพิ่มคนต่อไปให้ครบทุกคน   
 3. กรณีท่ีนักศึกษาคนใดมีรายวิชาที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียน ให้คีย์รหัสนักศึกษาที่ (2) Add 
line เพื่อเพิ่มชื่อนักศึกษา แล้วคลิกที่ (4) เพื่อคีย์วิชาที่ไม่อนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน จนครบทุกคน 
 4.  คลิก บันทึก (3)  เพ่ือบันทึกข้อมูลดังรูปด้านล่าง 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิ (2) 

คลกิ (1) 

คลกิ (3) 

คลกิ (4) 
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การดูผลการศึกษา (ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา) 
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูผลการศึกษาของนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด การดูรายงานผลการศึกษา 

สามารถคลิกเข้าไปโปรแกรมผลการศึกษา จะปรากฎรายชื่อนักศึกษาในความดูแลโดยคลิกที่ชื่อ แล้วจะ
ปรากฏผลการศึกษา คลิกเข้าเมนู (1) ผลการศึกษา จะปรากฏหน้าต่างรายชื่อนักศึกษา แล้วคลิกที่ชื่อ
นักศึกษาจะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษานั้นๆ 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 (1) การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 (2) การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Non Credit)  
 

การลงทะเบียนเรียนและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
  ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่สถาบัน 
การพยาบาลศรีสวินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดไว้  
 
หน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ต้องก าหนดให้มีการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส าหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 ในกรณีการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
 
การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 
 1. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาหรือ http://edu.stin.ac.th และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายใน            
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เพ่ิมให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

คลกิ (1) 

http://edu.stin.ac.th/


100 
 

 
   

ได้ หลังพ้นก าหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
 3. กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามที่สถาบันก าหนด คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา   
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน จ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา             
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท  
 
การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ให้
ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งช าระค่า ธรรมเนียม
การศึกษาทุกภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถลงทะเบียนช าระค่ารักษาสถานภาพการศึกษาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 

การลงทะเบียนข้ามสถาบัน  
 1. นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี ้
   1.1  รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด มิได้เปิดสอนในสถาบัน ในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น
ด้วยเหตุผลต่างๆ  
   1.2  รายวิชาที่สถาบันอ่ืนเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร  
    1.3  รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
   2. ให้น าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ไปเป็นส่วน
หนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่   
   3. นักศึกษาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันก าหนด  
 

การขอเพิ่ม ขอลดและขอถอนรายวิชา  
 นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีส านักวิชา
บัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้  
  (1)  การขอเพ่ิมและขอลดรายวิชา จะต้องด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ของสถาบันในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ในกรณี
รายวิชาที่มีการขอลดนี้ จะไม่บันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา 
 (2)  การขอถอนรายวิชา จะด าเนินการได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ 2 นับจากวันเปิดภาคการศึกษาของสถาบัน
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน จนถึง 1 สัปดาห์ 
ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบประมวลผลการศึกษาด้วย   
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เวลาเรียน  
    นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ ต่อเมื่อมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนภาคทฤษฎี หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  
 
การลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ า  
 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ า เพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียน 
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้   
 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ เพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนต่ ากว่าระดับ
คะแนน A ได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสอบผ่านภาษาอังกฤษ 

1. จัดให้มี English Journal Club ทุกเดือนโดยอาจารย์และนักศึกษา  
2. จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 หัวข้อ/รายวิชา  
3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย 

ตนเอง โดยจัดท า PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษทุกหัวข้อและทุกรายวิชา  
4. ก าหนดให้นักศึกษาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ระดับ

บัณฑิตศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 2 กรณียังไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรอง แล้วน าผลการเรียน/ผลการสอบมาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับความสามารถทางภาษาให้แล้วเสร็จ
ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 5. จัดหาข้อมูลหลักสูตร/โปรแกรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง/ที่ได้
มาตรฐานให้แก่นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 
การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา (STIN-GRAD-04) ส่งค าร้องที่งานบัณฑิตศึกษา โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้  
  (1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองหนุน  
     (2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งสถาบันเห็นสมควรสนับสนุน  
     (3) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด    
โดยมีใบรับรองแพทย์  
     (4) มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  และ
มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันที่ขาด
การศึกษา  
    การลาพักการศึกษา ตามข้อ (3) และ ข้อ (4) อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้า
จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม่ ซึ่งจะขอลาพักได้อีกไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา การลาพัก
ตามข้อ (1) ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร และการลาพักตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
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ทุนที่ได้รับ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย ยกเว้นนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ (1)  

เมื่อคณบดีอนุมัติค าร้อง นักศึกษาต้องด าเนินการช าระเงินค่ารักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะต้องพ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา โดยอัตราการช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ภาคการ 
ศึกษาละ 4,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (เป็นไปตามประกาศอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราการเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พ.ศ. 2562) ที่หน่วยการเงินและบัญชี และน าใบเสร็จมายื่นที่งานบัณฑิตศึกษา  
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ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณบดสี านักวิชาบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษาชาค ิ

 

ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แก้ไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

นักศึกษากรอกค าร้องขอ
อนุมัติลาพักการศึกษา 

 - ถูกเกณฑ์ทหารกองหนุน 

- ได้รับทุนแลกเปลี่ยน 
ป่วยต้องพักรักษาตัว มีความจ าเป็นส่วนตัว 

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสาร 

งานบัณฑิตศึกษาด าเนินการ 

นักศึกษาช าระเงินค่ารักษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษาที่งานบัณฑิตศึกษา   

แจ้งนักศึกษามารับส าเนา
ใบค าร้อง 

หน่วยทะเบียนและประมวลผล 
ด าเนินการบันทึกการลาพักของนกัศึกษา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา  

สิ้นสุด 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

แก้ไข 
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การขอกลับเข้าศึกษา 
    เมื่อนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะกลับเข้าศึกษา ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าศึกษา ต่อคณบดีก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อนักศึกษาได้รับ
อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  
ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณบดสี านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษากรอกค าร้องขอกลับเข้าศึกษา 

แก้ไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

เริ่ม 

ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสาร 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ส านักวิชาบัณฑติศึกษาส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยทะเบียนและประมวลผล อาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  

ลงทะเบียน  

สิ้นสุด 

แก้ไข 
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การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้  

   1) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา  

   2) ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก  

   3) ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในก าหนดเวลา 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี  

4)  ได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาต่ ากว่า 2.50 ติดต่อกันสองภาคการศึกษา  

5)  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรก าหนด  

6)  สอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 

7)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา 

8)  ทุจริตในการสอบ 

9)  ทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์ 
10)  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

11)  ตาย  
  

การคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
    นักศึกษาที่ต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หลังจากที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ใน
กรณีที่ 1) ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 2) ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในก าหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา และ     
3) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาต่ ากว่า 2.50 ติดต่อกันสองภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยยื่นค าร้องต่อคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา   
 

การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของสถาบัน ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีส านักวิชา
บัณฑิตศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี ้ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สิ้นกับสถาบัน 
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ขั้นตอนการลาออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม
ลาออก  

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยทะเบียนและประมวลผล อาจารย์ที่ปรึกษา  

สิ้นสุด 

แจ้งรายวิชา 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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การเทียบโอนหน่วยกิต  
  ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 หมวด 7 การเทียบโอนหน่วยกิต ข้อ 24 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาจะขอรับและ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้  

  (1)  เงื่อนไขในการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต  

            (ก)  เป็นรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ       
ที่มีมาตรฐานซึ่งสภาการพยาบาลหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย และเทียบได้เฉพาะหน่วยกิตรายวิชา         
(course work) เท่านั้น ยกเว้นวิทยานิพนธ์ไม่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้  

            (ข)  เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาและให้ประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียง
กันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

            (ค)  เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

             (ง)  เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B 
           (จ)  การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้ท าได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน  
   (2)  การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ท าหนังสือถึงคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา พร้อม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น
พร้อมเหตุผล และเสนอคณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

(3)  รายวิชาที่เทียบและโอนหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการเรียนตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให้ 
โดยให้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่น ามาคิดค่าระดับขั้นเฉลี่ย 

  การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตที่มิได้ก าหนดไว้ข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิชาการ 
และให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 
  ข้อ 25 คุณสมบัติของผู้ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา 

   (1)  มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาและต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

   (2)  ต้องศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา และได้แต้มเฉลี่ยสะสม          
ไม่น้อยกว่า 2.00 

   (3)  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สถาบันในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 

   ทั้งนี้ สถาบันอาจก าหนดคุณสมบัติอ่ืนของผู้ขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้
  ข้อ 26 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนควบคู่กับการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา อ่ืนที่สถาบันในภาคการศึกษาเดียวกัน หรือเรียนรายวิชาเฉพาะแต่ ใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในภาคการศึกษานั้น  

  นักศึกษาที่จะโอนรายวิชาจากสถาบันอ่ืนต้องยื่นเรื่องขอให้สถาบันอนุมัติรายวิชาและสถาบันที่จะไป
ศึกษาก่อนที่จะไปเริ่มศึกษา หากพบว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา นักศึกษาต้องท าเรื่องขออนุมัติมาทันที 
สถาบันจะรับโอนเฉพาะรายวิชาที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันก่อนหรือระหว่างการศึกษาที่อีกสถาบันหนึ่งเท่านั้น 
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การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
   ตามระเบียบข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 8 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

ข้อ 27 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยกระท าเป็น
สัญลักษณ์ดังนี้  
   (1)  สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา  
            (ก)  สัญลักษณ์ซึ่งมีค่าระดับขั้น ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับข้ัน ดังนี้  
           สัญลักษณ์         ความหมาย                  แต้มประจ า  
   A   ดีเลิศ (Excellent)           4.00  
  B+    ดีมาก (Very Good)        3.50 
  B   ดี (Good)       3.00  
  C+    ค่อนข้างดี (Fairly Good)            2.50 

C   พอใช้ (Fair)               2.00  
D+           อ่อน (Poor)                  1.50      
D               อ่อนมาก (Very Poor)                 1.00  

  F      ตก (Fail)                0.00 
            (ข)  สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าระดับขั้น ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
      สัญลักษณ์                        ความหมาย 
   S      ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
   U         ผลการเรียนหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
   I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
               P   การเรียนหรือการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์    
                                          ยังมีความต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ (In Progress)  

N               การเรียนหรือการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ยังมีความ
ต่อเนื่อง แต่มีความก้าวหน้าไม่เป็นที่น่าพอใจ (No Progress) 

  W   ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) 

T   การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
 

           (2)  รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะสาขาของหลักสูตร จะต้องได้ 
สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตร จะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า C ถ้าได้
สัญลักษณ์ต่ ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ ทั้งนี้      
ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ ้าจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B   

 



109 
 

 
   

    (3)  การให้ F กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
    (ก)  นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่า ตก  
    (ข)  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวิชา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดี  
    (ค)  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
    (ง)  นักศึกษาท าผิดข้อก าหนดในการสอบของแต่ละรายวิชา และได้รับการตัดสินให้ ตก  
    (จ)  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน
ภายในเงื่อนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณี 
    (ฉ)  การทุจริตในการสอบ  
     (4 )   การให้ S หรือ U กระท าได้เฉพาะรายวิชาที ่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต      
แต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับขั้น   
   (5)  การให้ I กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
    (ก)  นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
รับรอง แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  
             (ข)  นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของประธานวิชาและประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
             (ค)  ประธานวิชาและประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควรให้รอการ
ประเมิน  
             (ง)  นักศึกษาจะมี I ในระหว่างการศึกษาได้ไม่เกิน 2 รายวิชา ยกเว้นกรณี 27 (5)(ก)  
   (6)  ประธานวิชาต้องระบุสาเหตุของการให้ I ดังนี้  
             (ก)  เมื่อมีการก าหนดให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการสอบ  

              (ข)  เมื่อมีการก าหนดให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป  

              (ค)  เมื่อมีการก าหนดให้เรียนซ้ าวิชาเดิมในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปิดสอน  

   (7)  การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องด าเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์ I ดังนี้  
               (ก)  สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประธานวิชาแจ้ง   
ผลการสอบ  
             (ข)  ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป  
             (ค)  ให้เรียนซ้ าอีก 1 ครั้ง ในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปิดสอน  
    (8)  การให้ P หรือ N กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า 
1 ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P หรือ N และ
ภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีค่าระดับขั้น ตามข้อ 27 (1)(ก) หรือสัญลักษณ์ซึ่งไม่มี 
ค่าระดับขั้น (S หรือ U)  
   (9)  การให้ W กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
             (ก)  ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนรายวิชา ซึ่งการขอถอนรายวิชา จะ
ด าเนินการได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ 2 นับจากวันเปิดภาคการศึกษาของสถาบันในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อ
พ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน จนถึง 1 สัปดาห์ ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชา
นั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบประมวลผลการศึกษาด้วย   
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             (ข)  นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  
              (ค)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา  
   (10)  การให้ AU กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและ
ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U  
    (11)  การให้ X กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานั้นๆ ตามก าหนด  
   (12)  สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/
สารนิพนธ์ 
    (ก)  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สาร
นิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “P” หรือ “N” หรือ “S” หรือ “U” ซ่ึง
มีความหมายดังนี้  
   “P” (In progress) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ของนักศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ    
   “N” (No progress) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ 
  “S” (Satisfactory) หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/  
สารนิพนธ์เป็นที่พอใจ  
   “U” (Unsatisfactory) หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/    
สารนิพนธ์ไม่เป็นที่พอใจ   
  การให้สัญลักษณ์ “P” หรือ “N” หรือ “S” หรือ “U” เป็นดังนี้  

1) ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
 2) ให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ/สารนิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จัดท าเป็นประกาศของ
ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
 3) ให้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่มีการประเมินผลหรือสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ 
เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   
  (ข)  หากการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ์ “U” ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา หรือ “N” ติดต่อกัน 4 ภาคการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต้องพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณบดีทราบและพิจารณา    
หาข้อยุติ  
 ข้อ 28 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต   
    (1)  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  
            การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เป็นอ านาจของประธานวิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณบดี โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้  
            (ก)  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต  
            (ข)  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น     
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            (ค)  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พัก
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
             อธิการบดีมีอ านาจสั่งให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และนักศึกษาที่ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดไป 
   (2)  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์    
            เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/        
สารนิพนธ์ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาสอบสวน อ านาจหน้าที่และการสอบสวนให้ท า
เป็นประกาศสถาบัน  
            การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์     
ให้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้  
            (ก)  กรณีที่มิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลย การด าเนินการตาม
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ที่ก าหนดไว้และไม่ ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา  
            (ข)  ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 
และในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภาวิชาการถอดถอนปริญญาต่อไป   
  ข้อ 29 การนับจ านวนหน่วยกิต  
    (1)  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด ให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น  
         ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  

    (2)  การรวมจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณค่าระดับขั้น ให้นับหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่มีค่าระดับขั้น   
            ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับจ านวน     
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณค่าระดับข้ัน  

  ข้อ 30 การคิดค่าระดับขั้น  

   การคิดค่าระดับขั้น มี 2 ประเภท คือ ค่าระดับขั้นประจ าภาคและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 
ดังนี้  
   (1)  ค่าระดับข้ันเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ ง หารด้วย
จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีค่าระดับขั้นในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง 
โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม  
    (2)  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา   
ในหลักสูตรนั้นจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของ   
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และ 

ผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม  
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   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าค่าระดับขั้นของสัญลักษณ์ที่ได้รับจากการประเมิน     
ครั้งสุดท้ายมาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้  ค่าระดับขั้นของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า ต้องได้
สัญลักษณ์ในระดับที่ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B  
 
เกณฑ์การตัดเกรดรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

หลักเกณฑ์ในการให้เกรด ใช้วิธีการอิงเกณฑ์ของสถาบัน ดังนี้ 
เกรด ช่วงคะแนน 

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 

 

 รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะสาขาของหลักสูตร จะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า 
B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตร จะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า C ถ้าได้สัญลักษณ์ต่ ากว่าที่
ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา
เดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ ทั้งนี้  ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ ้า
จะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B  
 เมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 
การส าเร็จการศึกษา 
 ตามระเบียบข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 11 การส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 34 การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (ก) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดโดยจะต้องได้ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
    (ข) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
    (ค) แผน ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
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วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
    (ง) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี้สินกับสถาบัน 

     (จ) ข้อก าหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรจะก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 35 การขออนุมัติปริญญา 
 (1) นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความ

จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักวิชาบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จ 

 (2) สภาวิชาการเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติปริญญา 
 (3) การเพิกถอนปริญญา 
  สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง

ผู้ใดไปแล้ว ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หรือผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับนี้ การเพิกถอนปริญญาให้มีผลตั้งแต่
วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

  (ข) วิทยานิพนธ์ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง หรือ
ปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือไม่ได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันได้
อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

  (ค) ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้างแรงต่อสถาบัน หรือ
ต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาในกรณีนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันมีมติเพิกถอน 

ข้อ 36 การอุทธรณ์ 
 เมื่อสถาบันมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบันการพยาบาล       

ศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หากมีนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับ
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือ        
ค าวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
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แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

ล าดับ ลักษณะความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่
ได้รับการประเมิน 

1 เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และได้รับความเห็นชอบจากส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 2 
2 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) และ อยู่ระหว่างการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 
3 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (2) และ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เห็นชอบให้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

4 

4 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (3) และ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ “ผ่าน”  5 
5 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (4) และ แก้ไขโครงร่างเสร็จ ส่งแบบฟอร์มขอ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

6 

6 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (5) และ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแต่ยังไม่เสร็จ 7 
7 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (6) และ เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย  8 
8 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (7) และ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 9 
9 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (8) และ อยู่ระหว่างการเขียนรายงาน 10 
10 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (9) และ เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จ และสอบ

วิทยานิพนธ์เสร็จ 
11 

11 มีความก้าวหน้าตามข้อ (1) ถึง (10) และ ส่งเล่ม เขียนบทความวิจัยและได้รับการ
ตอบรับการตีพิมพ์ 

12 

 

 ในกรณีที่ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อยู่ในข้อ (6) ถึง (9) และมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตามข้อ 34 (1) (ค) ของข้อบังคับสถาบัน 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 คือ ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ให้ก าหนดน้ าหนักหน่วยกิตความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์เพ่ิมขึ้นอีก 1 หน่วยกิต 
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เอกสารที่ 1 การประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
ผ่าน หมายถึง นักศึกษาสามารถน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมสาระส าคัญ  
 
ผ่านโดยมีเงื่อนไข หมายถึง นักศึกษายังไม่สามารถน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
สมบูรณ์ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีความเห็นว่า สมควรให้มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ และ/หรือวิธีการเรียบเรียงโครงร่ างวิทยานิพนธ์ตามที่
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก าหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม หากนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและส่งเล่มโครงร่างวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้
ตามเวลาที่ก าหนด ให้นักศึกษาท าบันทึกชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติก าหนดการส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใหม่ต่อคณบดี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ อาจขยายก าหนดเวลาต่ อไปอีก 30 วันท าการ
  
ไม่ผ่าน หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซั กถามของ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่า นักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิธีการวิจัยที่นักศึกษา
วางแผนไว้ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านนี้ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้งให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดให้
และนักศึกษาต้องขอสอบแก้ตัวต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยการสอบแก้ตัว ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน                   
1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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เอกสารที่ 2 แนวปฏิบัติกรณีกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาท าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ตามก าหนด 

     (ก) ให้งานบัณฑิตศึกษามีค าสั่งเลื่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจนกว่าก าหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาท าการสอบได้ 

     (ข) หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ ให้กรรมการสอบผู้นั้นหรือประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ขออนุมัติด าเนินการสอบตามก าหนดเดิม
ต่อคณบดี โดยผ่านประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไม่สามารถมา ท าการ
สอบได้ รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบ ทั้งนี้ กรรมการผู้ขาดสอบต้องแจ้งผลการตรวจโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดี 

    (ค) หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่มาสอบในวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ กรรมการผู้นั้นหรือประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องชี้ แจงสาเหตุต่อ
คณบดี โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดี 
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เอกสารที่ 3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

ผ่าน นักศึกษาสามารถจดัพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณส์่งงานบัณฑิตศึกษาได้ทันทีหรือภายใน 30 วันท าการ 

ผ่านโดยมีเงื่อนไข ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก าหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วั นที่นักศึกษาทราบผลการ
ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน าของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลา
การแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้นผลการสอบจะถูก
ปรับเป็น “ตก” นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่ และด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 

ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ และนักศึกษาต้องขอสอบแก้ตัวต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้และลงทะเบียนสอบใหม่กับงานบัณฑิตศึกษา โดยการสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก ถ้าเกินก าหนด   
ผลการสอบจะถูกปรับเป็น “ตก” นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่ และด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 

         การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 70 และการน าเสนอและตอบค าถามในวันสอบวทิยานิพนธ์ 
มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 30 โดยเกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

           คะแนน 80-100  ระดับการประเมิน คือ ดมีาก (Excellent) 
          คะแนน 70-79   ระดับการประเมิน คือ ดี (Good) 
           คะแนน 60-69  ระดับการประเมิน คือ ผา่น (Pass) 
           คะแนนต ่ากว่า 60  ระดับการประเมิน คือ ไม่ผ่าน (Failure) 

- กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาท าการสอบวิทยานิพนธ์ได้ตามก าหนด ให้ปฏิบัติตามขอ้บังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 หมวด 10 การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ข้อ 33 (3) 
- กรณีที่นักศึกษาไมส่ามารถมาเขา้สอบวิทยานิพนธ์ตามตารางที่ก าหนด ให้ถือว่าสอบไมผ่่านในการสอบครั้งนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 10 การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ข้อ 33 (4) (ก) 3) 
 
 
 

ผ่านการพิจารณารับรองจากท่ีประชุมสภาวิชาการในการประชุมครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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การขอจริยธรรมในการวิจัย 
 การขอจริยธรรมในการท าวิจัย นักศึกษาสามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมได้จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นักศึกษาสามารถเสนอเอกสารเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสามารถยื่นเอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งเอกสารที่ หน่วยวิจัยและงานวิชาการ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม               
โทร. 02256 4091-7 ต่อ 1248 หรือ E-mail: research@stin.ac.th 
 
ขั้นตอนการเสนอเอกสารส าหรับเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ล าดับ การด าเนินการ 
1 นักศึกษากรอกและจัดส่งเอกสารดังนี้  

1) แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  (F-STIN-02) 
โดยข้อความในเอกสารต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และต้องมีเนื้อหา
สาระส าคัญที่ครบถ้วนตามแบบเสนอ ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 4 ชุด รวมเป็น 5 ชุด พร้อม file (PDF) 
2) เอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย ยกเว้นการวิจัยที่เก่ียวกับเอกสารหรือข้อความทุติยภูมิ  
3) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ยกเว้นการวิจัยที่
เกี่ยวกับเอกสารหรือข้อความทุติยภูมิ  
4) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ  
5) เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การวิจัย (ถ้ามี)  
*เอกสารที่ 2 - 5 อย่างละ 5 ชุด พร้อม file (PDF) 
6) เอกสารการช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัย (F-STIN-10-1) 
7) ประวัติส่วนตัวต าแหน่ง สถานที่ท างาน และผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 5 ชุด 
8) เอกสารยืนยันว่าผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จากส านักวิชาบัณฑิตศึกษา ส าเนาจ านวน 5 ชุด 
ในกรณีที่สอบผ่านอย่างมีเง่ือนไขให้ส่งเอกสารแก้ไขผลการสอบที่ผ่านมาด้วย 
9) เอกสารแสดงว่าผ่านการอบรมด้านจริยธรรมในคนแล้ว ส าเนา 5 ชุด 
น าส่งเอกสาร 1 - 9 ท่ีงานบริหารงานวิจัย 

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัยที่น าเสนอ  
3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองจัดประเภทโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงมติ

ประเภทโครงการต่อไป 
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ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับโครงการใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

นักศึกษาส่งเอกสารมาถึงประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน 
ผ่านงานบริหารงานวิจัย 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับและตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของเอกสาร
และออกรหสัโครงการ 

ประธาน/เลขานุการ คัดกรองจัดประเภทโครงการ และพิจารณากรรมการ
ผู้ทบทวน 

Exemption review 
กรรมการผู้ทบทวน 2 คน 

Expedited review 
กรรมการผู้ทบทวน 3 คน 

Full board review  
กรรมการผู้ทบทวน 3 คน 

Reviewers ส่งกลับงานบริหารงานวิจัย 

ออกเอกสารยืนยัน
การยกเว้นการ
รับรอง (COE) 

Expedited 
review 

ความเห็นตรงกัน 

Expedited 
review ความเห็น

ไม่ตรงกัน 

Reviewer ส่งกลับ
งานบริหาร

งานวิจัย ภายใน ศ. 
ท่ี 1 ของเดือน เพื่อ
เตรียมเข้าประชุม 

Expedited 
review 

ความเห็น
ไม่ตรงกัน 

ออกเอกสาร
รับรอง (COA) 

เลขานุการ สรุป
ข้อมูลการแกไ้ขและ

เสนอประธาน 

นักวิจัยแก้ไขและ
ขอเสนอใหม ่

ประเภทที่ 1 รับรองโดยไม่มเีงื่อนไข 

ประเภทท่ี 2 รับรองในหลักการขอให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ตามข้อเสนอแนะ 

ประเภทที่ 3 ยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการ
ปรับแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม ่

ประเภทที่ 4 ไม่รับรองตามเหตุผลที่แจ้ง 

น าเสนอที่ประชุมพิจารณา สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

เริ่มด าเนินการ
วิจัยได ้
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 
1. นักศึกษาท าเรื่องยื่นขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ตามแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์ทีห่ัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบัน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบ (รับสมัครตลอดปี) 
 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการของสถาบันตรวจสอบเอกสารแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อคณบดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
 
3. คณบดีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่     
งานบัณฑิตศึกษา รวม 5 คน เพื่อท าหน้าที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรทุน ผลการ
พิจารณาจัดสรรทุน ให้ถือเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการอุทธรณ์ (พิจารณาและประกาศทุนภายใน 3 เดือน นับจาก
วันที่สมัครทุน) 
 
5. กรณีคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ขอให้นักศึกษาปรับแก้เอกสารประกอบการรับ
ทุน นักศึกษาต้องปรับแก้และส่งคืนคณะกรรมการจัดสรรทุนเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไม่ปรับ  
แก้ไขและส่งคืนภายในเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ขอตัดสิทธิ์การ
ขอรับทุนของนักศึกษาในปีนั้น 

 
6. คณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรร
เงินทุน ต่อคณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ 
 

7. คณบดีเสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
 

8. หัวหน้าสารบรรณแจ้งหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน หัวหน้าหน่วยการเงินและ 
บัญชี และหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ือทราบและแจ้งนักศึกษา
ให้มาท าสัญญารับทุนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดกับหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการและรับทุนทั้งหมดตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกับหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 
 

9. หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการแจ้งการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนของนักศึกษาแก่คณบดีเพ่ือรับทราบ 
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10. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุน ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 
 

11. นักศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานการใช้จ่ายเงินภายหลังเสร็จสิ้นการท าวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทีห่ัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
12. หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการใช้จ่ายเงินและส่งต่อ

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
 
13. หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารและส่งต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือเสนอคณบดี
โดยงานบัณฑิตศึกษาต้องเก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี ในกรณีที่มีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานราชการ ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดในการเบิกจ่ายตามหลักฐานต่างๆ 

 
14. ในการเดินทางไปเก็บข้อมูล หากต้องการเบิกค่าใช้จ่าย นักศึกษาต้องขออนุมัติเดินทางเสนอต่อคณบดี

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก่อนการเดินทางทุกครั้ง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ 
วัน เวลาและสถานที่ ที่จะไปเก็บข้อมูล ผู้ร่วมเดินทางท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)  

และประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
15. นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 เล่ม และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน 1 ชุด ไปยังหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือน าเสนอต่อคณบดี
รับทราบ 
        โดยในบทความวิจัยต้องระบุการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศของบทความว่า ได้รับการ
สนับสนุนทุนจาก “ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” 
โดยให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น Corresponding author และ
ระบุสังกัดของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักว่า สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่วนใน
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เขียนในกิตติกรรมประกาศว่า ขอขอบคุณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทยที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

 
 

ผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

และสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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กรณีนักศึกษาผู้รับทุนประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ 
1. กรณีนักศึกษาผู้รับทุนประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่ท านั้นไม่ตรงกับ
วิทยานิพนธ์ที่ขอรับการจัดสรรทุนหลังจากได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาผู้รับทุน
ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ดังกล่าวต่อคณบดี 
ภายใน 30 วันท าการ โดยด าเนินการเสนอวิทยานิพนธ์ใหม่ 3 ชุดและวิทยานิพนธ์เดิม 1 ชุด และนักศึกษาผู้รับทุน
เป็นผู้ลงนามขออนุมัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส่งที่หัวหน้าฝ่าย          
บริหารวิชาการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเสนอคณบดีอนุมัติ 
 
2. ด าเนินการต่อตามข้ันตอนการขอทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ข้อ 1-15 

 
กรณีนักศึกษาผู้รับทุนประสงค์จะขอยุติการท าวิทยานิพนธ์ 

1. กรณีที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  2. กรณีด าเนินการไปแล้วบางส่วน 
   
(1) นักศึกษาท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล 
และผ่านการลงนามให้ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส่งที่หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณบดีอนุมัติ 

 (1)  นักศึกษาท ารายงานความก้าวหน้ าการท า
วิทยานิพนธ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมชี้แจงเหตุผล
ในการขอยุติการท าวิทยานิพนธ์ และผ่านการลงนาม
ให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ส่งที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณบดีอนุมัติ 

   
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบันแจ้ง
ผลการอนุมัติจากคณบดีต่อนักศึกษาผู้รับทุน 
อุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

 (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบันแจ้งผลการ
อนุมัติจากคณบดีต่อนักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ 

   

(3) นักศึกษาผู้รับทุนคืนทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด ที่หัวหน้าหน่วยการเงิน
และบัญชีของสถาบัน ภายใน 30 วันท าการ 
นับจากวันที่คณบดีอนุมัติ 

 (3) นักศึกษาผู้รับทุนคืนทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์
ส่วนที่เหลือ ที่หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีของ
สถาบัน ภายหลังการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินแล้วจากหัวหน้าฝ่าย
บริหารวิชาการและหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

   

(4) หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีของสถาบัน
แจ้งการคืนทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของ
สถาบันเพื่อเสนอคณบดีรับทราบ 

 (4) หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีของสถาบันแจ้งการ
คืนทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแก่
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการของสถาบันเพ่ือเสนอ
คณบดีรับทราบ 

ผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563และสภาวชิาการครั้งที่ 7/2563 วันที่ 
20 สิงหาคม 2563 
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เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบประเมิน/คู่มือที่เกี่ยวข้อง 
 แบบฟอร์ม/แบบประเมิน/ประกาศเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา/ข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/
คู่มือที่เก่ียวข้อง นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปเพจของหลักสูตร ดังนี้ 

1. แบบฟอร์ม/แบบประเมิน 
https://stin.ac.th/masters-degree-form/ 

2. ประกาศ/ข้อบังคับสถาบันเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
https://1th.me/pMlDf 

3. ประกาศเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
https://1th.me/xTj7H 

4. คู่มือที่เกี่ยวข้อง 
https://stin.ac.th/masters-degree-form/ 

 

https://stin.ac.th/masters-degree-form/
https://1th.me/pMlDf
https://1th.me/xTj7H
https://stin.ac.th/masters-degree-form/

