ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 37 /2557
เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557
...................................................................

เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมทั้งใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประเทศ และสากล และการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2552 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงกาหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(ฉบับที่ 37/2557) เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2557
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากการประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาคณะ”
หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการอานวยการ
หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์”
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
ทุก ระดั บ ในคณะ ทั้ งระดับ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะ
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“สาขาวิชา”

หมายถึง สาขาวิชาต่างๆของวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ตามที่กาหนดในหลักสูตรของ
คณะ
“คณะกรรมการหลักสูตร
หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต”
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การ ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
“คณะกรรมการหลักสูตร
หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
“คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญา หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
ดุษฎีบัณฑิต”
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
"อาจารย์ประจา"
หมายถึง บุคลากรสายผู้สอนในคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ด้ า นการสอนและการวิ จั ย
โดยปฏิบัติห น้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายในรายวิชาหรือในหลักสูตร
ที่คณะฯ เปิดสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการ
พยาบาล
“ประธานสาขาวิชา”
หมายถึง อาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาจาก
อาจารย์ ประจาในสาขาวิชานั้นๆ ทาหน้าที่
บริหารและจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าขาวิ ช า
นั้นๆ รับผิดชอบ
“อาจารย์ประจาหลักสูตร”
หมายถึง อาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและร่ ว มบริ ห าร
จัดการหลั กสู ตรใดหลั กสู ต รหนึ่งของคณะ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภา
การพยาบาล ทั้งนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
คนหนึ่ ง จะเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ที่เกี่ยวข้องกันได้ไม่เกินอีก 1 หลักสูตร
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“ประธานหลักสูตร”

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”

“ผู้รับผิดชอบรายวิชา”

“ผู้ประสานงานวิชา”

“อาจารย์ผู้สอน”
“อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี”

“อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ”

หมายถึง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็ น ชอบจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รใน
สาขาวิช านั้นๆ ให้ ทาหน้าที่บริห ารจัดการ
หลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ของคณะตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภา
การพยาบาล
หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณบดี เพื่อรับผิ ดชอบบริห ารและจั ด
การศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐ านของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการ
พยาบาล
หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการอ านวยการหลั ก สู ต ร คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การศึ ก ษารายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ใน
หลักสูตรของคณะ
หมายถึง อาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการอ านวยการหลั กสู ตร คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่ อ ช่ ว ยผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
รายวิชา ในรายวิชาภาคทฤษฎีที่มีการสอน
หลายกลุ่ ม หรื อ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ มี
มากกว่า 1 กลุ่ม หรือรายวิชาที่มีการสอน
คาบเกี่ยวหลายหลักสูตร/สาขาวิชา
หมายถึง อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ หรือ
อาจารย์ช่วยสอน ที่ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่สอนรายวิชาในหลักสูตรของคณะ
หมายถึง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกคณะ มี คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ หรื อ ความเชี่ ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา ได้รับเชิญจากคณะให้สอนหรือ
ร่วมสอนรายวิชาทฤษฎีของหลักสูตร
หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานสอนภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ก ารรั บ รองสถาบั น ของสภาการ
พยาบาล
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“อาจารย์ช่วยสอน”

หมายถึง นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หรือ ระดั บ
ปริญญาเอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ หรื อ ความเชี่ ยวชาญใน
เนื้อหาวิชาได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ให้
สอนในรายวิชาของหลักสูตร และผ่านการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส าหรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรด้านการเรียน
การสอนทางการพยาบาลที่ ส ภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ

ข้อ 4 การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ทาหน้าที่จัดการบริหารหลักสูตรเป็น
3 ระดับคือ ระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจาแนกเป็น 8 สาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาถือเป็น 1 หลักสูตร ดังนั้นจึงมี
คณะกรรมการจัดการศึกษาทั้งหมด 12 หลักสูตรดังนี้ (1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร (2) พยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิต 8 หลักสูตร (3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ 1 หลักสูตร (4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 1 หลักสูตร และ (5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
(นานาชาติ) 1 หลักสูตร ทั้งนี้หากมีความจาเป็น คณะอาจเสนอขอเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกหรือปิดหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งก็ได้
4.1 การจั ด การศึ กษาทุ กหลั ก สู ตรให้ เป็นไปตามระเบี ยบ ข้อ บังคับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ที่กาหนดไว้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
4.2 การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รของคณะด าเนิ น การโดยคณะกรรมการ
อานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดูแลทุกหลักสูตร
ทั้งนี้อาจมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยในการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มก็ได้
4.3 แต่ละหลักสูตรให้มีผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมการจัดการศึกษารายวิชา
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการพยาบาล
4.4 การจัดการศึกษารายวิชาให้มี ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกากับ
ควบคุมของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ กรณีรายวิชาที่มีการสอนหลายสาขาวิชา
หรื อ มี ก ารสอนคาบเกี่ ย วหลายสาขาวิ ช า หรื อ มี ก ารสอนหลายกลุ่ ม อาจจั ด ให้ มี ผู้ ป ระสานงานวิ ช าช่ ว ย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการบริหารจัดการก็ได้ ทั้งนี้การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามการ
มอบหมายภาระงานสอนของคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
4.5 การประกัน คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนการดาเนินการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่จะทางาน
ประสานข้อมูลกับฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ
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4.6 สายการกากับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามลาดับดังนี้ คณบดี คณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร ประธานสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน
ข้อ 5 คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
5.1 กาหนดแผนการรับนักศึกษาทุกหลักสูตรตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
5.2 พิจ ารณาระเบี ย บและประกาศที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาของคณะ เสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะ
5.3 กลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจาคณะในการขออนุมัติหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร
5.4 ดูแลและควบคุมให้การจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาการของคณะ
5.5 พิจารณามอบหมายภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคล ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานอาจารย์ของคณะ
5.6 ควบคุม กากับ และประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรของคณะ ให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร
5.7 ควบคุม กากับกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ
5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ
5.9 เสนอผลการจัดการศึกษา และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรต่างๆ ทุก
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะ
5.10 ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอต่อคณบดีเพื่อนาเข้า
พิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการประจาคณะ
5.11 พิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทางาน/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
5.12 พิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทางาน/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ในมคอ. 3 และ มคอ. 4 และเสนอต่อคณบดีเพื่อ
นาเข้าพิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการประจาคณะ
5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ หรือคณบดีมอบหมาย
ข้อ 6 คณะกรรมการหลักสูตร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
6.1 นาเสนอแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบที่สอดคล้องตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และภาระรับผิดชอบที่มีอยู่ของหลักสูตร
6.2 นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ในการ
ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
6.3 ดูแลและจัดการให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาการของคณะ
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6.4 พิจารณาภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนรายบุคคลก่อนนาเสนอคณะกรรมการจัดการ
รายวิชาและหลักสูตรฯ
6.5 ดาเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่รับผิดชอบ
6.6 พิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาของหลักสูตรที่รับผิดชอบก่อน
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
6.7 นาเสนอผลการจัดการศึกษาและงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
6.8 เสนอชื่ อ เพื่ อ แต่ง ตั้ ง คณะท างาน/อนุ ก รรมการที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การจั ด การศึ ก ษาใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบต่อคณบดี
6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ หรือคณบดี
มอบหมาย
ข้อ 7 ประธานสาขา/ประธานหลักสูตรนานาชาติ/ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 วางแผน กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมของหลักสูตรที่รับผิดชอบ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดผู้สอนทดแทนในกรณีฉุกเฉิน
7.2 นาเสนอภาระงานและรับทราบการมอบหมายภาระงานของอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล
ในคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
7.3 เป็นผู้นาเสนอวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตร เข้าสู่คณะกรรมการจัดการ
รายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนามติหรือข้อพิจารณาต่างๆ
กลับสู่ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อนาไปปฏิบัติหรือแก้ไขวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนการสอนเสนอแนวทางการ
พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร นาเสนอต่อที่ประชุมจัดการรายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาล
ศาสตร์
7.4 ดาเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนด
มาตรฐานต่างๆ
7.5 รวบรวมงบประมาณค่าใช้จ่ายของการจัดการศึกษาในรายวิชาและภาพรวมของ
หลักสูตรเสนอต่อ คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
7.6 วางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในด้านการศึกษาค้นคว้าพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
7.7 ด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
7.8 เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาล
ศาสตร์
7.9 วางแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ วิชาการ และวิจัยโดยใช้รูปแบบ
อาจารย์ พี่ เลี้ ย ง (mentorship) ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการพยาบาล
7.10 วางแผนพัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับผิดชอบ
นาเสนอในคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
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7.11 เสนอแต่งตั้งคณะทางานต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการ
รายวิชาและหลักสูตร สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
7.12 ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย
ข้อ 8 รองประธานสาขาวิชา คนที่ 1 มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
8.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8.2 วางแผน กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมของหลักสูตรที่รับผิดชอบ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
8.3 เป็นผู้นาเสนอวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรายวิชาของสาขาที่รับผิดชอบ ต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนามติหรือข้อพิจารณาต่างๆ แจ้งให้ประธานสาขาวิชานั้นๆ
รับทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบเพื่อนาไปปฏิบัติหรือแก้ไข
8.4 ร่วมกับ ประธานสาขาวิชาดาเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สาขารับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกาหนด มาตรฐานต่างๆ
8.5 ร่วมกับประธานสาขาวิชาในการมอบหมายงาน การกาหนดภาระงาน และตรวจสอบ
ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ใน
มคอ. 3 และมคอ. 4 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สาขารับผิดชอบ
8.6 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทนประธานสาขาวิชาในกรณีที่ประธานสาขามีภารกิจที่จาเป็น
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากประธานสาขาวิชา
ข้อ 9 รองประธานสาขาวิชา คนที่ 2 มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
9.1 วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าของสาขาทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการ
วิชาการร่วมกับประธานหลักสูตร
9.2 ร่วมกับประธานสาขาจัดทาโครงการบูรณาการ การให้บริการวิขาการ การวิจัย และ
การจัดการเรียนการสอน เสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร
สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
9.3 ประสานการจัดทาฐานข้อมูลของการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรที่สาขารับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
9.4 ร่วมกับ ประธานสาขาวิชาดาเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่สาขารับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกาหนด มาตรฐานต่างๆ
9.5 ร่วมกับประธานสาขาในการมอบหมายงาน การกาหนดภาระงาน และตรวจสอบ
ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่สาขารับผิดชอบ
9.6 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทนประธานสาขาในกรณีที่ประธานหลักสูตรมีภารกิจที่จาเป็น
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากประธานสาขา
ข้อ 10 ประธานหลักสูตร มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
10.1 วางแผนร่วมกับประธานสาขาในการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบที่สอดคล้อง
ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของสาขาฯ และภาระรับผิดชอบที่มีอยู่ของสาขา
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10.2 วางแผน กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวมของหลักสูตรที่รับผิดชอบ ร่วมกับประธานสาขา
10.3 เข้าร่ว มประชุมกับคณะกรรมการหลักสู ตรเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
10.4 ร่วมกับประธานสาขาในกระบวนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา
10.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตร
ข้อ 11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
11.1 ร่วมกับ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ในจัดทาหลักสูตรและนาเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการหลักสูตร
11.2 เข้าร่ว มประชุมกับคณะกรรมการหลั กสู ตรเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
11.3 ดูแลและจัดการให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบเป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาการพยาบาล
11.4 ร่วมกับประธานสาขาวิชาดาเนินการในกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรที่รับผิดชอบ
11.5 รับทราบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาของหลักสูตรที่รับผิดชอบก่อน
นาเสนอคณะกรรมการหลักสูตร
11.6 นาเสนอผลการจัดการศึกษาและงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตรฯ
11.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีต่ ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตร
ข้อ 12 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
12.1 เข้าร่ว มประชุมกับคณะกรรมการหลั กสู ตรเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
12.2 ร่ ว มกั บ ประธานสาขาวิ ช าในกระบวนการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา
12.3 ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ของหลักสูตรและคณะ
12.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตร
ข้อ 13 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
13.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาทฤษฎี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
2) จัดทารายละเอียดวิชาตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และคู่มือวิชารวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของวิชานั้น เสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรนั้นๆ โดยผ่านประธานสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร
นานาชาติ หรือประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
3) จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ผู้สอน ตามความรู้และ
ประสบการณ์
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4) ดูแล กากับ ติดตามให้คาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้เป็นไปตามแผน
5) ประชุมทีมอาจารย์ผู้สอน จัดทาผังข้อสอบ ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชา ร่วมกับผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอน
6) ร่วมกับประธานสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขา ในประเมินการ
สอนรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
7) ตรวจสอบรายชื่อและจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้
ครบตรงตามจานวน
8) สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายของการจัดการศึกษาในรายวิชา เสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรนั้นๆ โดยผ่านประธานสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรนานาชาติ หรือประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
9) จัดทารายงานประมวลผลสรุปการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามที่กาหนดไว้ใน
มคอ. 5 และ มคอ. 6 และตามตัวชี้วัดของสภาการพยาบาล เสนอต่อที่ประชุมสาขาและคณะกรรมการหลักสูตร
นั้นๆ โดยผ่านประธานสาขาวิชา บันทึกรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) ในระบบ
ออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคเรียน
10) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร
11.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติตามข้อ 1) – 10) ดังกล่าวข้างบน และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมดังนี้
1) คัดเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้และประสบการณ์ที่กาหนดในวิชาร่วมกับ
อาจารย์นิเทศ
2) ประชุมประสานงานกับแหล่งฝึก เพื่อขอความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ
3) จัดทาเอกสาร คู่มือ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4) จัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยและหรือแหล่งฝึกนั้นๆ
5) ประสานงานความร่วมมือในการจัด อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ร่วมกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6) วางแผนในการพัฒนาความรู้ การวิจัยในคลินิกร่วมกับเจ้าหน้าที่แหล่งฝึกโดยผ่าน
ประธานสาขา
7) จัดทางบประมาณและสรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ของใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ
8) ดูแลแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก
9) จัดทาเอกสารความรู้ทางคลิ นิกร่วมกับพยาบาลวิช าชีพในหอผู้ ป่ว ยนั้นๆเพื่อเป็น
เอกสารประกอบการสอนทางคลินิก (clinical teaching)
11.3 ผู้ประสานงานวิชา มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) ร่วมประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
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2) ช่วยผู้รับผิดชอบรายวิชาในการประสานงานกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในการจัดทาเค้า
โครงวิชา แผนการสอน การจัดทาข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนใน
ลักษณะอื่น ๆ
3) ช่วยผู้รับผิดชอบรายวิชาในการดูแลปัญหาในการเรียนการสอน ให้คาปรึกษาแก่
อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการสอนหรืออื่น ๆ
4) ช่วยผู้รับผิดชอบวิชาในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งการจัดทาและประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายของการจัดการศึกษาใน
รายวิชา
5) เสนอประเด็นปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มต่าง ๆ ต่อผู้รับผิดชอบ
วิชา เพื่อการแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเหมาะสม
6) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
11.4 อาจารย์ผู้สอน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2) อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาร่วมจัดทาคู่มือวิชาประกอบด้วยเค้าโครงวิชา
แผนการสอนรายวิชา การประเมินผลและประมาณค่าใช้จ่ายของวิชา
3) สอน ออกข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ หรือประเมินผลสัมฤทธิ์ในลักษณะอื่น ๆ ใน
รายวิชาที่ได้รับ
4) มอบหมายร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงานวิชา
5) วางแผนเสนอการประเมินการสอน
6) ในกรณีที่มีภารกิจที่จาเป็นในวันที่มีภาระงานสอนให้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขด้วย
ตนเองในเบื้องต้น และหรือปรึกษากับผู้รับผิดชอบรายวิชาและนาเสนอต่อกรรมการหลักสูตรในแต่ละระดับ
7) ร่วมประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
8) ร่วมจัดทาเอกสารประกอบการสอน สื่อ หรือเอกสารอื่นๆ สาหรับรายวิชา ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือกรรมการหลักสูตร
9) ร่วมวางแผนในการบูรณาการ การให้บริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการ
สอน ในเนื้อหาที่รับผิดชอบ
10) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
ข้อ 12 องค์ประกอบคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
12.1 คณบดี เป็นประธานกรรมการ
12.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
12.3 ประธานสาขาทุกสาขา ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชาและหลักสูตร
สาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ และให้มีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
จากกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 13 องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตร/คุณสมบัติและการได้มาของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ อาจารย์ประจาหลักสูตร
13.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
13.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(1) ประกอบด้วยกรรมการหลักสูตรจานวน 11 คน ได้แก่ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และรองประธานสาขาวิชาคนที่ 1 ทุก
สาขาวิชา
(2) ในจานวนนั้น เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 คน
13.1.2. คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(1) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มาไม่ต่ากว่า 2 ปี
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(4) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีไม่มีประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได้ และสภาการพยาบาลให้การ
เห็นชอบ
13.1.3 การได้มาของผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
13.1.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
(2) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี โดยการนาเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
14.2 องค์ประกอบคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คุณสมบัติและการ
ได้มาของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
14.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(1) ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานสาขาทุกสาขา ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตร
14.2.2 คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(1) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมาไม่ต่ากว่า 2 ปี
(2) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(3) มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
วิชาการไม่ ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาวิชาตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน และดารงตาแหน่ง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร
หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในวารสารนานาชาติที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre) หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 3 ปี
14.2.3 การได้มาของผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(1) เป็นไปตามแนวทางที่กรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาล
ศาสตร์ กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
14.2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีจานวน ไม่น้อยกว่า 5
คน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือ
เทียบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร โดยต้องมีวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่อง ในวารสารนานาชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่
ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre) หรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 3 ปี
(2) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี โดยการนาเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
14.3 องค์ประกอบคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
14.3.1 องค์ประกอบคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(1) ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน อาจารย์ประจา
หลักสูตร 5 คน
(2) ในจานวนนั้น มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
14.3.2 คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(1) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมาไม่ต่ากว่า 2 ปี
(2) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ต้องมีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่า 2 ปี และ
มีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการ
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ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre) หรือระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 2 เรื่อง ในรอบ 3 ปี
14.3.3 การได้มาของผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
คณะฯ
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
14.3.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีไม่น้อยกว่า 5 คน
(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
(2) ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือ
เทียบเท่า หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโททางการ
พยาบาล มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่าสองปี และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสารระดับนานาชาติ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 3 ปี
(4) ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี โดยการนาเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 15 คุณสมบัติและการได้มาซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชา
15.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
15.1.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา
(2) มีคุณวุฒิปริญญาโท มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
15.1.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายงานรายบุคคลจากที่ประชุมสาขาวิชา โดยผ่านความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และคณะกรรมการอานวยการหลั กสู ตร
คณะพยาบาลศาสตร์
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
15.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.2.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
(3) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
15.2.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายงานรายบุคคลจากที่ประชุมสาขา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และและคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
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(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
15.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.3.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์
(3) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
15.3.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายงานรายบุคคล จากคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยความเห็นชอบของคณะอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ข้อ 16. คุณสมบัติและการได้มาซึ่งผู้ประสานงานวิชา
16.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา
(2) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
16.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายงานรายบุคคลจากประธานสาขา/คณะกรรมการหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
(2) มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ข้อ 17 คุณสมบัติและการได้มาซึ่งอาจารย์ผู้สอน
17.1 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต
17.1.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ผู้ได้รับเชิญหรือ
อาจารย์ผู้ช่วยสอนหรืออาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
(2) ส าเร็ จ การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ห รือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
(3) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ สาหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาล
มารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ที่ไม่หมดอายุ ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
(4) มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาไม่ น้อยกว่า 2 ปี และ
มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(5) กรณีเป็ นอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลใน
สถาบันการศึกษา ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได้ และสภาการพยาบาลให้การเห็นชอบ
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17.1.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายภาระงานรายบุคคลจากที่ประชุมสาขา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์
17.2 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
17.2.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ผู้ได้รับเชิญหรือ
อาจารย์ผู้ช่วยสอนหรืออาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
(2) มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น
อย่างน้อย ต้องมีประสบการณ์การสอน และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง อาจารย์ที่สอนรายวิชาการพยาบาล
เฉพาะสาขาวิชา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน และมีประสบการณ์การสอน/การวิจัย/ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในสาขาวิชานั้นไม่
น้อยกว่าห้าปี หลังสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาวิชานั้น
17.2.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายภาระงานรายบุคคลจากที่ประชุมสาขา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์
17.3 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
17.3.1 คุณสมบัติ
(1) เป็นอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ผู้ได้รับเชิญ
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่สัมพันธ์กัน ต้องมีวุฒิปริญญาโท
ทางการพยาบาล มีประสบการณ์การสอนบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่า 2 ปี และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในวารสารนานาชาติ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นอย่างน้อย
17.3.2 การได้มา
(1) ได้รับการมอบหมายงานรายบุคคล จากคณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
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