เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปน การสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบัน อุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และเพื่อ
ประโยชน ใ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห ง ให มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งกั น ได ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ ชบัง คับตั้งแต วัน ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบัน อุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแ ลว จะตองปรับปรุงหลักสูต ร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหม าตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน ไป
ตามเอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
๑. ชื่อสาขา
พยาบาลศาสตร
Nursing Science
๒. ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาพยาบาลศาสตรเปน วิช าชีพที่ตองปฏิบัติโ ดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนดวยความเอาใจใส อยางเอื้ออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่
เกี่ยวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติเพื่อใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปนบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย และหญิงตั้งครรภ เพื่อใหผูใชบริการสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ
มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองกัน จึงจะ
ชวยผูเ รียนใหส ามารถนํ าความรูภาคทฤษฎี ไ ปใช ใ นการปฏิบั ติไ ด ดั ง นั้น การเรี ยนภาคทฤษฎี
การเรียนในหองปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจําลอง และการปฏิบัติในสถานการณจริง จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสื่อสารและสรางความสัม พัน ธร ะหวางบุคคล มีทักษะการคิดวิเ คราะห ตลอดจนปฏิบัติ
การพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตไดอยาง
เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
๒. สามารถใหการพยาบาลไดอยางเปน องครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ
ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชศาสตรและศิลปะทาง
การพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มคอ. ๑
๓. มีความสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผ ล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป
๔. สามารถใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชสถิตไิ ดอยางเหมาะสมในวิชาชีพ
๕. มีคุณ ธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศ รีของความเปน มนุ ษ ย มีความรับผิดชอบ และมี
ความเอื้ออาทร
๖. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม
กับ สหวิชาชีพ
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองคกรทางสุขภาพ
๘. สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเนื่อง
๙. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาล และคุณคาแหงตน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ
ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล
๕.๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได
๕.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๕.๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย
๕.๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
๕.๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๕.๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปองสิท ธิ
ของตนเองที่จะถูกละเมิด
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ
๒

มคอ. ๑
๕.๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช
๕.๒.๔ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คั ญ ของกระบวนการแสวงหาความรู
การจัดการความรูกระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร
๕.๒.๕ มีค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คัญ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การพยาบาล และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
๕.๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
สังคมโลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ ตระหนั ก รู ใ นศั ก ยภาพและสิ่ ง ที่ เ ป น จุ ด อ อ นของตน เพื่ อ พั ฒ นาตนเองให มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่เขมแข็ง
๕.๓.๒ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
๕.๓.๓ สามารถนํ าข อมู ล และหลั กฐานไปใช ใ นการอ า งอิ ง และแก ไ ขปญ หาอยา งมี
วิจารณญาณ
๕.๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้ง ใชประสบการณเปน ฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณ ภาพ ในการใหบริการ
การพยาบาล
๕.๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแกไขปญหา
๕.๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
๕.๔ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวเชิง วิช าชีพและมีปฏิสัม พันธอยางสรางสรรคกับ
ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
๕.๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม ในทีม การพยาบาล ทีม
สุขภาพ และทีม ในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน
๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่ง ภาวะผูนําในการผลักดัน ใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงที่ดีใ น
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา
๕.๔.๔ มีค วามรั บ ผิด ชอบต อ หนา ที่ ตอ สั ง คม และรั บผิ ด ชอบในการ พัฒ นาตนเอง
วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง

๓

มคอ. ๑
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม
๕.๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปน ขาวสารที่มีคุณ ภาพ รวมทั้ง สามารถอานวิเ คราะห
และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิท ธิภาพทั้ง การพูด การฟง การอาน
การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
๕.๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
๕.๕.๕ สามารถเลื อกและใชรู ปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสรางเสริม สุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล
การบําบัดและการบรรเทาอาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย
รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
๕.๖.๔ สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ป จ เจกบุ ค คล และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕.๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพ
และการทํางานในชุมชน ในหนวยบริการสุขภาพชุมชน
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพ ที่มีหนาที่ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให
ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รสาขาพยาบาลศาสตร รั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองสอดคลองกับเกณฑม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดังนี้

๔

มคอ. ๑
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๐๔ หนวยกิต จําแนกไดดังนี้
๗.๒.๑ กลุมพื้นฐานวิชาชีพ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต
๗.๒.๒ กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๖ หนวยกิตทัง้ รายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล
และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจริง
โดยรายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๕๑ หนวยกิต รายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจริง มีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ภาคปฏิบัตใิ นสถานการณจริง ตอง
จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมง ทั้งนี้กลุมรายวิชาการพยาบาล
มารดาและทารก การผดุงครรภ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวยกลุมพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาชีพ
กลุมพื้นฐานวิช าชีพ ไดแก ชีวเคมี ชีววิท ยา กายวิภาคศาสตร สรีร วิทยา ปรสิต วิท ยา
จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร และระบาดวิทยา
กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยวิช าการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ
จริง โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ ไดแก (๑) การประเมินภาวะสุขภาพ (๒) มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (๓) สารสนเทศทางการพยาบาล (๔) หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
(๕) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองคกรสุขภาพ (๖) การพยาบาลผูใหญทั้งในภาวะวิกฤติ
และเรื้อรัง (รวมอายุรศาสตร ศัลยศาสตรและนรีเวชวิทยา) (๗) การพยาบาลเด็กและวัยรุน (๘) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวชศาสตร (๙) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องตน
(๑๐) การพยาบาลมารดาและทารก (๑๑) การผดุงครรภ (๑๒) การวางแผนครอบครัว (๑๓) การ
พยาบาลผูสูงอายุ และ (๑๔) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การจัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และชี้นําตนเองในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา ที่สามารถวัดและประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนไดอยางชัดเจน และใช
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง
การสอนในหอผูปวย และ การสอนขางเตียง โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน
๕
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ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเ คราะห และการแกไ ขปญ หา โดยใชปญ ญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ มีการประเมิน ทั้งความกาวหนา และประเมินผลรวบยอด
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลตองดําเนินการอยางเปนระบบ ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงสัดสวนน้ําหนัก
การประเมินในแตละกิ จกรรม หรือแตละด านใหเหมาะสมกั บผลการเรียนรู ของรายวิ ชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู สอน
ตองแจงใหผูเรียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจงผูเรียนทราบผังการออกขอสอบ ที่จะใชใน
การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎีลวงหนา สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ใชการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจ ริง โดยวัดและ
ประเมิน ทักษะปฏิบัติตามที่กําหนดในหลักสูตร และตองนําผลการประเมินมาใชเพื่อใหผูเรียนมี
โอกาสไดปรับปรุงตนเอง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตร เ ป น อย า งน อ ย โดยดํ า เนิ น การทั้ ง การทวนสอบระดั บ รายวิ ช า และระดั บ หลั ก สู ต ร
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบัน จะตองจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิช าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
โดยสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธี
อื่น ที่กําหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้ง การอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถามี)
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนิน การตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตาม
มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปน ระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จ ของการผลิต บัณฑิตที่มี
คุณ ภาพ โดยมีก ารประเมิน จากหลายแหลง รวมถึง การประเมิน โดยแหลง ฝกงาน ผูใ ชบัณ ฑิ ต
บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอย
กวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา

๖

มคอ. ๑
๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๑.๑.๒ มีสุ ขภาพสมบู ร ณ ทั้ง ร างกายและจิ ต ใจ ไมเ จ็บ ปว ยหรื อเปน โรคติด ต อ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
ใหเทียบโอนผลการเรียนรูไดเฉพาะในหลักสูตรที่ไ ดรับการเผยแพรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษาแลว กรณีเปน สถาบั นการศึกษาตางประเทศ ตองเปน สถาบัน ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศ
นั้น ๆ และหากเปนนักศึกษาตางคณะในสถาบันเดียวกัน จะตองผานการประเมินทัศนคติตอวิชาชีพ
และรายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย
๑๒. คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิต ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารยประจํา
๑๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขา
ที่เกี่ยวของกับ สุขภาพ โดยต องสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ส าขาพยาบาลศาสตร และมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาไมต่ํากวา ๒ ป
๑๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภชั้นหนึ่งหรือ
ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พการพยาบาลชั้น หนึ่ ง ที่ไ มห มดอายุ สํ าหรั บอาจารยที่ ส อนดานการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ
๑๒.๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลอยางตอเนื่อง
๑๒.๑.๔ กรณีเปนอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผาน
การอบรมหลักสูต รศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูต รดานการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได และสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ
๑๒.๒ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนด ดังนี้คือ
อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา
๑:๖
๑๒.๒.๒ การฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในแตละหอผูปวยหรือในชุมชน
อาจารย : นักศึกษาไมมากกวา
๑:๘

๗
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ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวาจํานวน ๕ คนตามที่กําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณ วุฒิห รือประสบการณการสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ไดแก การพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ
การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแม และเด็ก หรื อสู ติศาสตร ในกรณี ท่ีมีอ าจารยพิเ ศษสอน
ปฏิบัติการพยาบาลใหคงอัต ราสวนเดียวกัน และจํานวนอาจารยพิเศษตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของ
อาจารยประจํา
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จั ด ให มี บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน หรื อ ผู ช ว ยสอนในห อ งปฏิ บั ติ
การพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และมีบุคลากรสนับสนุน การบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนการสอน รวมถึงหองเรียน
กลุมยอยอยางเพียงพอ
๑๓.๑.๒ มีหองทํางานที่เหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
๑๓.๑.๔ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสมและ
มีอุปกรณเพียงพอ
๑๓.๑.๕ มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลทุ ก สาขาวิ ช า ในการฝ ก ทั ก ษะหรื อ เป น
หองปฏิบัติก าร พยาบาลที่ส ามารถใชไ ดทุ กสาขาวิช าทางการพยาบาล ในการฝก ทักษะและมี
อุปกรณที่ทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานครบถวนเพียงพอ
มี หุ น ฝ ก ทั ก ษะการฟ น คื น ชี พ หุ น ทํ า คลอด และอุ ป กรณ ก ารฝ ก ทั ก ษะอื่ น ๆ ครบตามทั ก ษะ
การพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๓.๑.๖ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สามารถสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได จํานวนอยางนอย ๑ เครื่องตอนักศึกษา ๑๐ คน
๑๓.๑.๗ มี ห อ งเรี ย นและอุ ป กรณ โ สตที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม กั บ กิ จ กรรม
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑๓.๑.๘ มี ห อ งสมุ ด ที่ มี ตํ า ราหลั ก ทางการพยาบาล มี ห นั ง สื อ หรื อ ตํ า ราทาง
การพยาบาลที่ทันสมัยไมนอยกวา ๑๐ ชื่อเรื่องตอสาขาวิชา และมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิท ยาศาสตรสุขภาพไมนอยกวา ๕๐ เลม ตอนั กศึกษา ๑ คน หรื อสามารถสืบคน ได จ ากระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวกและทุก
โอกาส

๘

มคอ. ๑
๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เปนปจจุบัน
ไมต่ํากวาภาษา ละ ๑๐ ชื่อเรื่อง โดยมีการรับตอเนื่องอยางนอย 1 ป หรือมีฐ านขอมูลวารสาร
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก และทุกโอกาส
๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ
๓.๑.๑๑ มีแหลงฝกหลักในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซึ่ง
ไดรับการ ประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวน ผูใชบริการเพียงพอตอ
การฝกปฏิบัติการพยาบาล และการฝกงานของนักศึกษา โดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ และคุณภาพการบริการ
๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา และอาจารย
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและ
กลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑๓.๒.๑ มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเนื่อง
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช
ตลอดเวลา
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหลง
ฝกอยางตอเนื่องอยางนอยทุกภาคการศึกษา
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๔.๑ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
สนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกดาน
๑๔.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาลใหมีความทันสมัยอยูเ สมอ
๑๔.๓ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นตํ า รา หนั ง สื อ การวิ จั ย และตี พิ ม พ เ ผยแพร ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
๑๔.๔ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
๑๔.๕ พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
๑๔.๖ เขารวมประชุม สัมมนาวิชาการอยางนอยปละ ๑๕ ชั่วโมง
๑๔.๗ เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารยใหมจะตองมีการพัฒนา สูบทบาทการเปนอาจารย โดยการปฐมนิเทศเพื่อ
แนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยและการทําหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม
๙
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หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเคียงกันได มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารยผาน
ระบบพี่เลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น การศึ ก ษาสาขาพยาบาลศาสตร ต อ งสามารถประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

๑๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย
๑๕.๓ มี รายละเอี ยดของรายวิ ช า และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง สิ้นสุดภาคการศึ กษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๑๕.๘ อาจารย พยาบาลประจํ าทุกคนมี คุ ณสมบั ติ ครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร เ ป น
อยางนอย
๑๕.๙ อาจารยใหม (ถามี ) ทุกคน ไดรั บการปฐมนิเทศหรือคํ าแนะนํ า
ดานการจัดการเรียนการสอน
๑๐
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มคอ. ๑

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

๑๕.๑๐ อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาในด า นวิ ช าการและ
วิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง/ปการศึกษา
๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรีย นการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมง
ตอปการศึกษา
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๓ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๕.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
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สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กํ า หนดไว ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑-๑๐ ครบถวน
และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเนื่อง กอนไดรับการเผยแพร
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาที่ป ระสงค จ ะเปด สอน/ปรับ ปรุง หลั ก สูต รสาขาพยาบาลศาสตรค วร
ดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
๑๖.๒ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาล
ศาสตร ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และ ผูแทนสภาการพยาบาลอยางนอย ๑ คนเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร )

๑๑

มคอ. ๑
๑๖.๓ ดําเนิน การพั ฒนา/ปรั บปรุง หลั กสู ต รโดยพิ จ ารณาโครงสรา งหลัก สูต ร เนื้ อหา
สาระสําคัญและผลการเรียนรู ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพิ่มเติม
ผลการเรีย นรู เ ฉพาะของหลั กสู ต ร ใหเ ปน ไปตามปรัช ญาและวั ต ถุ ประสงค ของหลัก สูต ร และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบัน อื่น โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา
จะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหเสร็จสมบูรณ
กอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบัน อุดมศึกษา ตองเสนอสภาสถาบัน อนุมัติร ายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบัน ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จั ด ทํ า และอนุ มั ติ ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติให
เปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบัน
อนุมัติ และใหสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังของสาขา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแต
ละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได

๑๒

มคอ. ๑
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนิ น การของหลักสูต รแตล ะป การศึกษา และวิ เ คราะห ประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวั ง ไว ห รื อ ไม รวมทั้ ง นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อ การ
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สัง คม และผู มีส วนไดส วนเสีย จะสามารถตรวจสอบหลั กสู ต รที่ มีคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิฯ ซึ่ง บัน ทึกในฐานขอมูลหลักสูต รเพื่อการเผยแพร (Thai
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปน หลักสูต รที่ไดรับอนุมัติจ ากสภาสถาบัน อุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบแลว
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่ง สอดคลองกับการประกัน คุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้น ไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้ง แตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบัน อุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองเปนไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด ทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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