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สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักปลัดกระทรวง  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ค าน า 

 

 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนี นครล าปาง ให้ความส าคัญของการพัฒนาและบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF: HEd) และเป็นไปตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มาเป็น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  และ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  กลุ่มวิชาการจึงได้จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรขึ้นซึ่งสาระของคู่มือบริหารหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย การ

พัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  แผนแม่บทใน

การจัดการศึกษา   

 คู่มือบริหารหลักสูตรฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน  การวัด ประเมินผล

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่น  ๓๕  ตลอดหลักสูตร(๔ ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘  โดยจะใช้

ควบคู่ไปกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

               กลุ่มวิชาการ 

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

               ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
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สารบัญ 

    หน้า 
ค าน า    ก 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร  ๑-๖ 
 : ความเป็นมา  ๑ 
 : การพัฒนาหลักสูตร  ๒ 
 : ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร  ๓ 
 : ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร  ๔ 
ส่วนที่ ๒ การบริหารหลักสูตร  ๗-๖๑ 
 : สาระส าคัญของหลักสูตร  ๗ 
  :- ปรัชญา  ๗ 
  :- วัตถุประสงค์หลักสูตร  ๗ 
  :- ระบบการศึกษา  ๘ 
  :- โครงสร้างหลักสูตร  ๘ 
 : การบริหารหลักสูตร  ๙ 
  :- ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  ๙ 
  :- แผนแม่บทการจัดการศึกษา  ๑๑ 
  :- แผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษา  ๑๒ 
   - ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๑๒ 
   - ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ๒๑ 
   - ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๓๗ 
   - ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ๔๕ 
  :- การจัดการเรียนการสอน  ๕๓ 
  :- การบริหารรายวิชา  ๕๕ 
  :- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้  ๕๗ 
 : แผนการด าเนินงานตามปฏิทินการศึกษา  ๕๙ 
 : แผนการรับนักศึกษา  ๖๑ 
 : อาจารย์ประจ าชั้น  ๖๑ 
ภาคผนวก  ก  ๖๒-๘๗ 
 : ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัดพ .ศ .๒๕๕๒  )ฉบับปรับปรุง(  
 ๖๓ 

 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๗๙-๙๗ 
ภาคผนวก  ข  ๘๘- 
 : บทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิชาการ  ๘๙ 
 : ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ  ๙๒ 
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ส่วนที่ ๑ 
 

ความเป็นมาและการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
ความเป็นมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี นครล าปาง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   ส านักงานปลัดกระทรวง   
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่เกิดจาการรวมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเขลางค์นคร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ล าปาง  

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เขลางค์นคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑  สืบเนือ่งจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย
เชียงใหม ่สังกัดกรมอนามยัเวลานั้น ได้เปดิสอนนักศกึษาผดุงครรภ์รุ่นแรก เมือ่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ต้องโอนที่ดนิ
และอาคารของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นของมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์ จากการที่รัฐบาลมีด าหริตัง้มหาวทิยาลัยแพทย์ศาสตร์ขึน้
ในโรงพยาบาลนครเชียงใหม ่ จงึได้ย้ายโรงเรียนผดุงครรภ์ มาตั้งที่จังหวัดล าปาง เมือ่พ.ศ. ๒๕๐๑ และเปิดท าการสอน
หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัยเป็นครั้งแรก   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๓  ในชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ล าปาง  มีการปรับเปลี่ยน
เป็นหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น)   ตามล าดับ พ.ศ.
๒๕๓๗  โรงเรียนผดุงครรภ์ล าปาง  ได้โอนสังกดัจากกรมอนามยัมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี นครล าปาง เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลล าปาง   เป็นสถาบันการศึกษา อยู่ใน
สังกัดกองงาน วิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข แห่งที่ ๑๐ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต 
บุคลากร สายการพยาบาลระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย การผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้าน
ก าลังคนและนโยบาย ด้านการสาธารณสุข ของประเทศ  ก่อตั้งเมือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๘   และเปิดท าการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ครั้งแรกเมื่อ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ ในชื่อวทิยาลัยพยาบาล
ล าปาง  ต่อมาเปิดท าการสอนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ในปพี.ศ. ๒๕๒๔   หลกัสูตรพยาบาลและผดุง
ครรภ์ (เฉพาะกาล)ในปพี.ศ.๒๕๒๘   และหลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร(์ต่อเนื่อง ๒ป ี  เทียบเท่าปริญญาตร)ีในปี
พ.ศ.๒๕๒๙    พ.ศ.๒๕๓๖ วิทยาลัยพยาบาลได้โอนสังกัดจากกองงานวิทยาลัยพยาบาลมาสังกัดสถาบันพฒันาก าลังคน
ด้านสาธารณสขุ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนทีรงพระกรุณาโปรด
เกลา้  พระราชทานนามวทิยาลัยพยาบาลทุกแห่งในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุเปน็ “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”   วิทยาลัย
พยาบาลล าปางจงึได้เปลีย่นชือ่เปน็ “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ล าปาง”   โรงเรียนผดุงครรภ์ล าปางได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เขลางค์นคร” 

พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยได้ด าเนินการขอเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ล าปาง  เป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๕ ง 
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้จัดท าโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ในจังหวัดล าปางขึ้น โดยรวมทรัพยากรทั้งหมด และรวมนักศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาล บรมราชนนี ล าปาง และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เขลางค์นคร เข้าด้วยกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขก าหนดให้ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดล าปาง"   และในปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดล าปาง ได้รับพระราชทานชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นคร
ล าปาง  โดยมีดอกฝ้ายค าหรือดอกสุพรรณิการ์ เป็นดอกไม้ประจ าวิทยาลัย ซึ่งจะออกดอกเต็มที่สีเหลืองทอง ประมาณ
เดือน มีนาคม ซึ่งตรงกับระยะเวลาส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครล าปาง ด าเนินงานตามปรัชญาของวิทยาลัยว่า "วิชาชีพพยาบาล เป็น
วิชาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า และจ าเป็นต่อสังคม พยาบาลเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนด้านสุขภาพ อนามัย ทั้งรายบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติการพยาบาล    จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
คุณธรรม สามารถเป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล บรม
ราชชนนี นครล าปาง  ได้มีปณิธานจะผลิต บัณฑิตพยาบาลให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม โดยยึดปณิธานประจ า
วิทยาลัยฯ ว่า "ความรู้เด่น เน้นคุณธรรม น าวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา”   

 
การพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี นครล าปาง ท าหน้าที่ผลิตบณัฑิตพยาบาล ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๑  รวมระยะ
เวลานานกว่า ๕๕ ปี   มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจ านวน    ๗๓๙๓ คน   โดยเริ่มจากหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย  
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นสูง  หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ระดับต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ตอ่เนื่อง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๕๒)    

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและ
สถาบัน อุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยูแ่ล้ว จะต้องปรับปรงุหลักสตูรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีครล าปาง จึงได้ด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) ขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการให้การบริการด้านสุขภาพแบบเอื้ออาทร แก่บุคคล ครอบครัว
และชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองในบรบิทวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล  เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการใช้
ความรู้อย่างบูรณาการศาสตร์ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสขุภาพและป้องกัน
พฤตกิรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแกบุ่คคลทุกช่วงวยั    สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการพันธกจิด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของประชาชนในท้องถิน่ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล โดยค านึงถงึสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นและประเทศ    
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ระบบและกลไกการเปิด/ปิดหลักสูตร  
วิทยาลัยมรีะบบและกลไกการเปิดและหรือพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้

 หลักสูตรใหม่  หมายถึง  หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนมาก่อนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
หลักสูตรการศึกษา หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เข้าศึกษาในระดับปริญญา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรปรับปรุง  หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร  

อาทิวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  ชื่อหลักสตูร  ชื่อปริญญา  เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวชิาเฉพาะ
และระบบการศึกษา 
            แนวปฏิบัติการขอเปิดและหรือพฒันาหลักสูตร 
 ๑. วิทยาลัยรับนโยบายจากกลุ่มพัฒนาการศกึษา สถาบันพระบรมราชชนก ในการเปิดหลักสตูรที่ได้รับการ
อนุมัติให้เปิดจากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแจ้งให้วิทยาลัยด าเนินการ 
 ๒. วิทยาลัยศกึษา วิเคราะห์ กล่ันกรองข้อมูลการเปิดหลักสูตรจากส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราช
ชนก  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลกัสูตรในหัวข้อต่างๆที่ก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์  หลังจากนั้นเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ภายใน ๑ เดือน หลังจากวิทยาลัยได้รับแจ้งสถาบันพระบรมราชชนก  
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา
พยาบาลศาสตร ์ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างนอ้ย ๕ คน โดยมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอยา่งนอ้ย ๒ คน     ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชีย่วชาญในสาขาพยาบาลศาสตร ์ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน เพื่อ
ด าเนนิการพัฒนาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณุวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์โดยมหีัวข้อของหลกัสูตรอย่าง
น้อยตามที่ก าหนดไวใ้นแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลกัสูตร ) 

๔.ด าเนินการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพจิารณาโครงสรา้งหลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญและผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์  และเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลกัสูตรให้เป็น ไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวทิยาลัย โดยแสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อก าหนดว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้้านใด  จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่ ก าหนดไวใ้นหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ 
แบบ มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) และวิทยาลัยมอบหมายให้กลุ่มวิชาจดัท ารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณก์่อนการเปิดสอน 
 ๕. วิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ต่อคณะอนุกรรมการสถาบันสมทบ   
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความเหน็ชอบหรือกรณทีี่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง  รอง
ผู้อ านวยการกลุม่วิชาการรายงานให้คณะกรรมการหลักสูตรทราบ และปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอคณะอนุกรรมการสถาน
บันสมทบเพื่อใหค้วามเห็นชอบอีกครัง้ 
 ๖. คณะอนุกรรมการสถาบันสมทบเสนอต่อคณะสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่ออนุมัติและหรือมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ ต่อไป 
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 ๗. วิทยาลัยโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเสนอหลักสูตรทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อสภา
การพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร    
 เอกสารที่น าเสนอสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยประกอบด้วย  
   (๑) หลักสูตรที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕  เล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD )
จ านวน   ๑ แผ่น 
  (๒)  ส าเนามติสภามหาวิทยาลยัที่อนุมัติหลักสตูร 
 ๘. วิทยาลัยโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ เสนอหลักสูตรที่สภาการพยาบาลเห็นชอบ  ไปยังสถาบันสมทบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
เอกสารที่น าเสนอส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
   (๑) หลักสูตรที่ได้รับจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕  เล่ม 
  (๒)  ส าเนามติสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยที่อนุมัตหิลักสตูร 
 ๙. สถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  แจ้งผลรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่
ขอเปิดจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแกว่ิทยาลยั 
 ๑๐. วิทยาลัยโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ น าหลักสูตรทีไ่ด้รับการอนุมัติไปด าเนินการจดัการศกึษา 
ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการเปิดและหรือพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรดังนี้ 
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แนวปฏิบัตกิารขอปิดหลักสูตร 
๑. วิทยาลัยโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการการใช้บัณฑิต และ

ประเมินผลการด าเนินการบริหารหลักสูตร  รายงานต่อคณะกรรมการหลกัสูตรเพื่อพิจารณา 
๒.  คณะกรรมการหลกัสูตรเสนอความเห็นปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์ทีค่วร

พิจารณาในการปิดหลักสูตร  ได้แก่ 
      (๑)  หลักสตูรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการด้านศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  

 (๒)  หลักสูตรที่ไม่เปิดสอนหรอืจ านวนนักศกึษาต่ ากว่าแผนการรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ 
      (๓)  หลักสตูรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรหรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
      (๔)  หลักสตูรที่ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก      
      (๕)  หลักสตูรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม    
     ๓. คณะกรรมการบริหารวทิยาลัยเห็นชอบการปิดหลักสตูร  
 ๔. วิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรไปยังสถาบันพระบรมราชชนกเพื่ออนุมัต ิ
 ๕. วิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่อนุมัติให้ปิดแก่สถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่
ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่ออนุมติ    และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป  
 ๖. วิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่อนุมัติให้ปิดแก่สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัต ิ
 ๗. วิทยาลัยแจง้ผลการด าเนินการปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบต่อไป 

ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการปิดหลักสูตรดังนี้ 
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ส่วนที่ ๒ 

 
การบริหารหลักสูตร 

 
สาระส าคัญของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา  

     สถาบันพระบรมราชชนก มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการบน
พื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร (Caring) ประกอบด้วยความเอื้ออาทรเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Caring) และความเอื้อ
อาทรเชิงความเป็นมนุษย์ (Humanistic Caring) รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพทุกระยะของ
ภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว ชุมชนซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย  การศึกษาพยาบาลเชื่อว่าการเรียนการสอนการพยาบาล เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล (Professional  Meaning) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
(Client Meaning)  ในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนบน
พื้นฐานความเอื้ออาทร  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จากสภาพจริง  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  เพื่อให้ได้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลรวมทั้งมีภาวะผู้น า สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          เมื่อส าเร็จการศกึษา บัณฑิตมีคณุลักษณะดงันี้ 
  ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น  
   ๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

  ๑.๓  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลและ
สถานการณ์ทั่วไป 
 ๑.๔  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕  มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๗  มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

 ๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง  
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 ๓. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการ
สุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๔. ให้รกัษาพยาบาลเบือ้งต้นและการสง่ต่อ (Referral) ผู้ป่วย ได้ตามขอบเขตวชิาชีพการพยาบาล 
 ๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๖. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตสาสตร์และสถิติในการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม 
 ๗. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการ
ด ารงชีวิตได้ 

 ๘. ร่วมท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
 ๙. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม 

 ๑๐. สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๑๑. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
วิทยาลัยวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตลอดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ               

 เอกลักษณ์ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”       
                       อัตลักษณ์  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ” 
 
  ๑.๓. ระบบการจัดการศึกษา  
     วิทยาลัยมีจัดการศึกษาตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา่ด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง)  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ส าหรับสถาบันสมทบ  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยจัดการศึกษาแบบทวิภาค  แบ่งปีการศึกษาออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคบั ใช้ระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละประมาณ  ๑๕ สัปดาห์   ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรยีนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติและมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที ่๒ และชั้นปีที ่๓   โดยก าหนดเวลา
ตามหน่วยกิตแต่ละวิชา ดังนี ้
  (๑) วิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาที่ใช้เวลาเรียน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาค

การศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงในระดับปริญญาตร ี

  (๒) วิชาภาคทดลอง ๑ หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้ฝกึหรือทดลอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ 

ภาคการศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงในระดับปริญญาตรี   

  (๓) วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต หมายถงึ วิชาที่ใช้ในการฝึกปฏบิัติหรือฝกึภาค สนามภายในและ

ภายนอกสถานที่ ๔-๖ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเ้วลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงใน

ระดับปริญญาตรี   
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 ๑.๔. โครงสร้างหลักสูตร 
  ๑) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๔ หน่วยกิต 
  ๒) โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
 ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
      ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๕ หน่วยกิต 
      ๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ หน่วยกิต 
      ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์      ๗ หน่วยกิต    
      ๔) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ๒ หน่วยกิต    
 ข  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๘ หน่วยกิต    
      ๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๒๙ หน่วยกิต 
      ๒) กลุ่มวิชาชีพพยาบาล        ๗๙ หน่วยกิต 
           -  ทฤษฎ ี  ๕๑ หน่วยกิต 
           -  ปฏิบัติ ๒๘ หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖ หน่วยกิต 
 
การบริหารหลักสูตร 

วิทยาลัยมกีารบริหารหลักสูตร คือการน าหลกัสูตรไปใช้ การก ากับ ติดตาม และการประเมินหลักสูตรภายหลัง
การเสร็จสิ้นปีการศึกษา และตลอดหลักสูตร  โดยมีแนวปฏิบัติการบริหารหลกัสูตรดังนี้  
 ๑.วิทยาลัยก าหนดใหก้ลุ่มวิชาการท าหน้าที่บริหารหลักสูตรและด าเนินการจดัการเรียนการสอน และแต่งตั้ง
คณะ กรรมการหลักสูตร   คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ข้อสอบ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนดว้ย 
(รายละเอยีด  ในภาคผนวก) 
 ๒.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการ
น าหลักสูตรไปใช้ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย  ๓  เดือน กรณหีลักสูตรใหม่  และ อย่างน้อย ๔-๖ สัปดาห์ กรณี
หลักสูตรปรับปรุง 
 ๓. วางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร (master plan) (๔ ปี)  และเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
เพื่อให้ข้อคิดเหน็ ชี้แนะ และรับรอง 
 ๔. วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษา คลอบคลุมทุกชั้นปี   และเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  แนวทางการจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบ 

๕. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายภาคการศึกษา  ปีการศึกษา ตามแผนการจดัการเรียนการสอนโดยกลุ่ม
งานจัดการศึกษา  กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผล  และกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอนตาม
กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาพยาบาลศาสตร ์ภายใต้การก ากับติดตามของ
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
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๖. ประเมินผลและทวนสอบผลการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา 
และอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบพร้อมปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

๗. ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิน้ปีการศึกษา ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรงุและพัฒนากลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

๘. ท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เมื่อครบรอบหลักสูตร (๔ ปี) ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร) และวิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามที่คาดหวังไวห้รือไม่ รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
ดังแผนภูมิแสดงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรดังนี้  
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การจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยชุมชนมีสวนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  และ
ข้อบังคับของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย  โดยมีแนวปฏิบัติการจดัการเรียนการสอนดงันี้ 
 ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการน าแผนการศึกษาจากกรรมการหลักสูตรประชุมร่วมกับหัวหน้างานจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผล เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษา จ าแนกตาม
ชั้นปี ภาคการศึกษา  รวมทัง้อบหมายผู้รับผิดชอบวิชา  สรรหาผู้สอน  อย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑   
 ๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการน าแผนการจดัการเรียนการสอนรายปีการศกึษา มาจัดประชุมชี้แจงแก่อาจารย์
อาจารยพ์ี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดท ากิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ 
 ๓ จัดท าภาระงานด้านวิชาการ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยพ์ยาบาลประจ าตามข้อบังคับของสภาการ
พยาบาล  และก าหนดภาระงานให้สอดคล้องกบัข้อบังคับ  อยา่งน้อย ๘ สัปดาห์ก่อนเปดิภาคการศึกษาที่ ๑ 

๔. หัวหน้างานจัดการศึกษาประสานงานกับหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อขอข้อมูลน ามาจัดท าปฏิทินการศึกษาและคู่มือการศึกษา และ
แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

๕. ผู้รับผิดชอบวิชาออกแบบรายละเอียดรายวิชาตาม มคอ.๓ มคอ.๔ (ตามแนวปฏิบตัิการบริหารรายวิชา)   
และน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา  อย่างน้อย ๔ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 ๖. ผู้สอนวางแผนการสอน  สอน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการสอน  โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  
หัวหน้ากลุ่มวิชา  หัวหน้างานจัดการศึกษา  วางแผน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือขณะด าเนินการจัดการเรียน
การสอน   และคณะผู้นิเทศประเมินประสิทธิภาพการสอน ตามวัน เวลา ทีก่ าหนด 

๗. ผู้รับผิดชอบวิชา ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชา ประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ และน าผลมาสรุปเป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามแบบ มคอ ๕ มคอ ๖ ส่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชาและรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 

๘. หัวหนา้งานจดัการศึกษาน าผลการจดัการเรียนการสอนรายวชิา ในข้อ ๖ มาวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประเมินผลการด าเนนิงาน
จัดการเรียนการสอนรายภาคการศกึษาและประจ าปกีารศกึษา เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษาภายใน ๔๕ วัน และน าเสนอผู้อ านวยการรับทราบ  
และแจ้งให้คณะกรรมการหลักสตูร เพื่อใชเ้ป็นข้อมลูพื้นฐานในการพจิารณาพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร และแจ้งให้อาจารยท์ุกคนรับทราบ 
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

๙. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประเมิน
ศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ก่อนส าเร็จการศึกษาดังนี ้

 ๙.๑ ประเมินทกัษะการปฏิบัติงานทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเรจ็การศึกษา 
 ๙.๒ ประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ความสารถในการคิดวิจารณญาณและทัศนคติต่อการท างาน

บริการและการปฏิบัติงานในชุมชน ก่อนส าเรจ็การศกึษา 
 ๙.๓  สอบวัดความรู้ความสามารถทางการพยาบาลขั้นรวบยอด 

ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดงันี้ 
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การบริหารรายวิชา 
วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการบริหารรายวิชาครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสตูร   การออกแบบการสอน

รายวิชา (มคอ.๓, มคอ.๔) การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  จนถึงการรับรองและการมอบออกแบบการสอน
รายวิชาแก่ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ผู้รับผิดชอบวิชา ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและแผนที่การกระจายผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบตาม
หลักสูตรและหรือผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา (ถ้าม)ี และก าหนดผู้สอนที่ผ่านการสรรหามาแล้ว   

๒. ผู้รับผิดชอบวิชาออกและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพือ่จัดท าการออกแบบการสอนรายวิชา ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และลักษณะวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ตามที่หลักสูตรก าหนด และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  โดยน าผลการประเมิน
รายวิชาที่ผ่านมาพิจารณาร่วม ตามแบบฟอร์ม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔  

๓. พิจารณาการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยรองผู้อ านวยการกลุม่วิชาการ คณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารยป์ระจ าชั้น อย่างน้อย ๔ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

๔. ผู้รับผิดชอบวิชาแก้ไขออกแบบการสอนรายวิชาตามขอ้ชี้แนะ และเสนอหัวหน้ากลุ่มวิชา  รองกลุ่มวิชาการ
เพื่อรับรอง  และชี้แจงรายละเอียดและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมการเรยีนการสอน
และการวัดและประเมินผล ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ   หากมีข้อคดิเห็นของนกัศึกษาใหพ้ิจารณา
ร่วมกับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อจัดท าออกแบบการสอนรายวิชา (มคอ.๓ มคอ.๔)  ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้หัวหน้ากลุ่มวิชารับทราบ 
และเสนอรองผูอ้ านวยการกลุ่มวิชาการรับรอง  ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากชี้แจงแก่นักศึกษา  

จากนั้นผู้รับผดิชอบวิชาส าเนาแจกจ่ายออกแบบการสอนรายวชิา แก่ผู้สอน อาจารย์ประจ าชั้น  หัวหน้ากลุ่มวิชา    
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและนักศึกษาที่เปน็วิชาการของชัน้ปี และจัดเข้าแฟ้มกลุ่มวิชา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๖. ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ออกแบบรายละเอียดรายวิชาตาม มคอ.๓  มคอ.๔  
โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชา และหัวหนา้งานจัดการศึกษา วางแผน ก ากับ ติดตาม และก าหนดให้
คณะผู้นิเทศประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยร์ายบุคคล 

๗. ผู้รับผิดชอบให้นักศึกษาวิชาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ภายใน ๔ สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 

๘. ผู้รับผิดชอบวิชา รายงานสรปุผลการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนรายวชิาและข้อเสนอแนะการพัฒนา/
ปรับปรงุ มาสรุปเป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวชิา ตามแบบ มคอ ๕ มคอ ๖ ส่งหัวหน้ากลุ่มวิชาและรอง
ผู้อ านวยการกลุม่วิชาการ  ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 
ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการบริหารรายวิชาดังนี้ 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
วิทยาลัยก าหนดให้มรีะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษาทุกคนมีผลการ

เรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย  โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบ
ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๑.การทวนสอบในระดับรายวิชา    วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
    ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 
    ๒) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย ๓ คน ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาระดับรายวิชาทุกรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ๓) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องนักศึกษาประชุมเพือ่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิแ์ละ

ผลการเรียนรูข้องนักศึกษา  ทกุรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาหห์ลังสิ้นสุดการเรียนการสอบ  
โดยวิธีการตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
หรือ ตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน บันทึกประสบการณ์ แผนการพยาบาล และรายงาน กรณีศึกษา 
          ๔) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ๒.การทวนสอบในระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    วิทยาลัยมกีารทวนสอบโดย 
             ๑) การประเมินจากแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
              ๒) ส ารวจการไดง้านท าของบัณฑิต   และการได้งานท าตรงสาขา เสนอคณะกรรมการหลกัสูตร 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยมกีารทวนสอบโดย  
 ๑. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์จากบัณฑิต  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการหลักสตูรเพื่อการพัฒนา 
 ๒.ประเมินคุณลกัษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์จากผู้ใช้บัณฑิต  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการหลักสูตร 
ดังแผนภูมิแสดงระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้  

 
 
 
 
 
 



  ๖๐   

 

 

   

 
 
 



  ๖๑   

 

 

   

การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงาน 
วิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติการส่งเสริมนกัศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางให้

อาจารยจ์ัดการเรียนการสอนที่สนับสนุน/ส่งเสริมนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม หรือจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้นกัศึกษาได้มีโอกาสร่วมประชุมวิชาการในที่ประชุมวิชาการระหวา่งสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ 
นานาชาติ    หรือจัดเวทวีิชาการสนับสนุนนักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิชาการ  นวัตกรรม   โดยมีแนวปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนดังนี ้
 ๑. ก าหนดแนวทางส่งเสริมนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการและน าเสนอ   และสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการระหว่างสถาบัน   ในทีป่ระชุมระดับชาติ/นานาชาต ิ
 ๒. ท าแผนส่งเสริมนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม  และสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมวิชา การ 
ระหว่างสถาบัน/ที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาต ิในแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ  และแผนการจัดการเรยีนการ
สอนรายปีการศกึษา 
 ๓.  ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม  โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชา  
ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้สอน การวางแผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชาที่สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาในการผลติผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม  และสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระหว่างสถาบัน/ที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ   
โดยมอบหมายให้งานกจิกรรมนกัศึกษา 
 ๔. พิจารณาวทิยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองผลงานวิชาการ นวัตกรรม เพื่อไปน าเสนอในเวทีวิชาการ
ระหว่างสถาบัน หรือในที่ประชุมวิชาการรับชาติ  นานาชาติ  
 ๕. คัดกรองผลงานวิชาการ นวตักรรม โดยคณะกรรมการคัดกรองผลงานวิชาการ  นวตักรรม  
 ๖. จัดเวทีวิชาการเพื่อให้นกัศึกษาได้น าเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม    หรือสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาให้ได้
ร่วมประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน   หรือที่ประชุมระดับชาต ินานาชาติ  

๗. รายงานสรุปผลการด าเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันา ปรับปรุงต่อไป 
ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการสง่เสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒   

 

 

   

  
 



  ๖๓   

 

 

   

แผนด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
รายปีการศึกษา 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑๒ สัปดาห์ก่อน

เปิดเรียนปี
การศึกษา 

 
 

๑.น าแผนแม่บทการจัดการเรียนการสอนมาสู่แผนการ
จัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษาทุกชั้นปี  

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.คณะกรรมการวิชาการ 

๒,จัดท าตารางกิจกรรมวิชาการประจ าภาคการศึกษา ปี
การศึกษา 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.งานจัดการศกึษา 
๓.งานทะเบยีน วัด และประมวลผล 

๓. มอบหมายผูร้ับผิดชอบวิชา  ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้ากลุ่มวิชา 

๔ สัปดาห์ก่อน
เปิดภาค
การศึกษา 

น าเสนอรายละเอียดวิชา (มคอ ๓ , มคอ ๔) ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 เชิญสอน/ประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติ ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้ากลุ่มวิชา 
๓.ผู้รับผิดชอบวิชา 

๑ สัปดาห์ก่อน
เปิดภาค
การศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศกึษา 
 

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

สัปดาห์ที่ ๑ 
(สัปดาห์ที่ ๒ 
ของเดือน
มิถุนายน) 

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานจดัการศึกษา 
๓. หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ ๖ และ
สัปดาห์ที่  ๑๕ 

วิพากษ์ข้อสอบ ๑.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ข้อสอบ 
๒.ผู้รับผิดชอบวิชา 

สัปดาห์ที่ ๗ และ 
สัปดาห์ที่ ๑๖ 

สอบกลางภาค/สอบปลายภาค ๑.กรรมการอ านวยการสอบ 
๒.อาจารย์ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ ๘ และ 
สัปดาห์ที่ ๑๗ 

วิเคราะห์ข้อสอบ ๑.หัวหน้างานทะเบียน วัด และ
ประมวลผล 
๒.ผู้รับผิดชอบวิชา 

 

 

 



  ๖๔   

 

 

   

แผนด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ตามปฏิทินการศึกษา รายปีการศึกษา  

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
สัปดาห์ที่๓ หลัง

สิ้นสุดภาค
การศึกษา 

ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ๑.คณะกรรมการทวนสอบผลก
เรียนรู้ของนักศึกษา 
๒.ผู้รับผิดชอบวิชา 

๔ สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดภาค
การศึกษา 

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  

ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้ากลุ่มวิชา 
๓.ผู้รับผิดชอบวิชา 

๓๐ วันภายหลัง
สิ้นสุดภาค
การศึกษา 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ ๕, 
มคอ ๖) 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานจดัการศกึษา 
๒.หัวหน้ากลุ่มวิชา 
๓.ผู้รับผิดชอบวิชา 

สัปดาห์ที่ ๕ หลงั 
สิ้นสุดภาค
การศึกษา 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานทะเบียน วัดและ
ประมวลผล 

สัปดาห์ที่ ๓๐-
สัปดาห์ที่๔๐ 

ของปีการศึกษา 

เสวนาผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก ๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานจดัการศกึษา 
๒.หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 ส ารวจผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในรอบ ๑ ป ี
ส ารวจผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนขอรบัใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในครั้งแรก 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานทะเบียน วัดและ
ประมวลผล 

 ส ารวจความพงึพอใจผูใ้ช้บัณฑติ 
ส ารวจการไดง้านท าของบัณฑิต 

 

 สัปดาห์
ที่ ๕๐ ของปี
การศึกษา 

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาพรวม ประเมินการบริหารหลักสูตร 
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต/ประเมินสมรรถนะ
นักศึกษา  และความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๒.หัวหน้างานทะเบียน วัดและ
ประมวลผล 
๓.หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ ๑ ปี
การศึกษาถดัไป 

รายงานผลด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายปี  
(มคอ ๗) 

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

 

 



  ๖๕   

 

 

   

แผนการรับนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

 แผนการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๔๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๒๔๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๒๔๐ ๒๒๐ ๑๐๐ 
ชั้นปีที่ ๔ - - - ๒๔๐ ๒๒๐ 

รวมจ านวนนักศึกษา ๒๔๐ ๔๖๐ ๕๖๐ ๖๖๐ ๔๒๐ 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - ๒๔๐ ๒๒๐ 

 
หมายเหตุ:   เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
อาจารย์ประจ าชั้น 

หลักสูตร/รุ่นที ่ อาจารย์ประจ าชั้น  หมายเหต ุ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ ๓๕ 

ห้อง A อ.จริาพร เป็งราชรอง  อ.กรรณิการ์ กองบุญเกิด อ.ณฐันิชา ค าปาละ 
ห้อง B อ.วรภรณ์  ทินวงั  รท.หญิงฉวีวรรณ วุฒิเลิศ อ.สุชาติ เครื่องชัย 
ห้อง C อ.วนิดา อินทราชา  อ.ปนัดดา สวัสดี  อ.พชร วิวุฒิ 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ ๓๖  

ห้อง A  ดร.สุวัฒนา  ค าสุข   ดร.ปิยธิดา  จุลละปีย  อ.อนุรกัษ์ แสงจันทร์ 
ห้อง B  อ.อุษณยี์  วรรณาลัย   ดร.ธีรารัตน์  บญุกุณะ  อ.ปวีณา สุรินทร์
ประทีป   

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ ๓๗ 

ห้อง A  ดร.ปรศินา  นวลบุญเรือง  ดร.เอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์ 
          อ.กนกอร  กองนาค 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ ๓๘ 

ห้อง A  อ.จรีาภรณ์  โชติพฤกษ์ชูกุล  อ.วีระชยั  เขื่อนแก้ว  
          อ.วัชรีพร ล าเจียกเทศ 

 

 
 

 

 



  ๖๖   

 

 

   

 

 

 

  
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๗   

 

 

   

 
 
 
 

 

 

ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) 

--------------------------- 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในสังกัด พ.ศ.๒๕๕๒” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ใหย้กเลกิระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในสังกัด พ.ศ.

๒๕๔๒ และฉบบัที่ (๒) ๒๕๔๔ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้

  “สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก 

  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร  วทิยาลัยเทคโนโลยีทาง

การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  หรือวทิยาลัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  “กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการวิทยาลัย และกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าของวิทยาลัย 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเชญิท าหน้าที่สอนนักศึกษาภาคทฤษฎีและหรือภาคทดลอง 

  “อาจารย์นิเทศ” หมายความว่า อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากวิทยาลัยให้ท า

หน้าที่ดูแลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ 

  “ข้าราชการ” หมายความว่า อาจารย์ประจ า หรือข้าราชการอื่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัย 

  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย 



  ๖๘   

 

 

   

  “ผู้ดูแลนักศึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ในวิทยาลัยและหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลความประพฤติ

และความเป็นอยู่ทั่วไปของนักศึกษา โดยได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ และหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึก 

  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ

นักศึกษา 

 “การฝึกปฏิบตัิงาน”หมายความว่า  การปฏบิัติงานภาคสนามหรือการปฏิบัตงิานในแหลง่ฝกึที่มีหน่วยกิต 

แยกเฉพาะวิชา 

“แหลง่ฝึกภาคปฏิบัติ” หมายความว่า สถานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน เช่น โรงพยาบาล 

สถานีอนามัย  ชุมชน  เป็นต้น 

  “หอพัก” หมายความว่า สถานที่พักที่วิทยาลัยหรือแหล่งฝึกปฏิบัติจัดให้เป็นที่พักนักศึกษาในระหว่าง

การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนของวิชาทีเ่คยศึกษามาแล้วใน

หลักสูตรหนึง่ มาใช้เป็นผลการยกเว้นการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง  

“การรับโอน”  หมายความว่า การรับนักศึกษาหลักสูตรในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า จากสถานศึกษา

นอกสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

“การรับย้าย” หมายความว่า การรับนักศึกษาหลักสูตรเดียวกัน หรือต่างหลักสูตรในระดับเดียวกัน

หรือสูงกว่า จากต่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่

ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

“หลักสูตรในระดับเดียวกัน” หมายความว่า หลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเท่ากัน 

รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านพื้นฐานการศึกษาเท่ากัน และเมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร

ระดับเดียวกัน 

 ข้อ ๕  ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจชี้ขาดเกี่ยวกับ

ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการสองคณะโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการวิทยาลัยซึ่งมีองค์ประกอบที่วิทยาลัยเสนอให้ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก

แต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัยจ านวน ๓-๖ คน 

   (ข) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลและหรือบุคคลอื่นที่

ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓-๕ คน 



  ๖๙   

 

 

   

   (ค) ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลนอกสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ 

และผู้อ านวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  (๒) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการวิทยาลัย ประกอบด้วย 

   (ก) ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 

   (ข) กรรมการโดยผู้มีต าแหน่งทางการบริหารในวิทยาลัย ได้แก่   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยทุก

คน หัวหน้าภาควิชาหรือต าแหน่งเทียบเท่า  และหัวหน้าฝ่ายบริหาร  (ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหาร) 

   (ค) กรรมการที่เป็นข้าราชการ และหรือลูกจ้างของวิทยาลัย โดยการเลือกตั้งกันเองตาม

จ านวนที่วิทยาลัยก าหนด 

  โดยให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๗  กรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คณะกรรมการวิทยาลัยมีหน้าที่ 

   (ก) ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 

   (ข) ให้การสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจการของวิทยาลัย 

   (ค) ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

   (ง) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวง 

    สาธารณสุข 

   (จ) ให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 

   (ฉ) เรื่องอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยขอค าแนะน า หรือขอความคิดเห็น 

  (๒) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีหน้าที่ 

   (ก) ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงานของ

วิทยาลัย 

   (ข) ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ

แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

   (ค) ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจ าปี การ

จัดท าค าขอ  และจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย 

   (ง) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล 

   (จ) สนับสนุน และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย 

   (ฉ) ให้ความเห็นชอบในการตัดสินการประเมินผลการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 



  ๗๐   

 

 

   

   (ช) พิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

   (ซ) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามที่วทิยาลัยขอค าแนะน า หรือความ

คิดเห็น 

 

ข้อ ๘ กรรมการมีวาระ  ดังนี ้

  (๑)  กรรมการวทิยาลัยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  และอาจได้รับแตง่ตั้งใหม่ได้อีก 

(๒)  กรรมการบริหารวิทยาลัยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒-๔ ปี  และอาจได้รับแตง่ตั้งใหม่ได้อีก  

 ข้อ ๙ นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติเพราะพ้นจากต าแหน่งทางการบริหารในวิทยาลัย 

  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษที่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการพ้นต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว หรือในกรณีที่

มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ได้รับมอบหมายจาก

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก    กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 

หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๑๒ การจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบหน่วยกิต แบ่งเป็นระบบทวิภาคหรือระบบภาคการศึกษาอื่น ๆ ได้

ตามความเหมาะสม ทัง้นี้  ใหม้ีการก าหนดหน่วยกิตแต่ละวิชา ดังนี้ 

  (๑) วิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาที่ใช้เวลาเรียน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาค

การศึกษา หรอืใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงในระดับปริญญาตรี  และไม่น้อยกว่า ๑๘ ชัว่โมงในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



  ๗๑   

 

 

   

  (๒) วิชาภาคทดลอง ๑ หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้ฝกึหรือทดลอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ 

ภาคการศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรวมกันไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ชัว่โมงในระดับปรญิญาตรี  และไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  (๓) วิชาภาคปฏิบตัิ ๑ หน่วยกิต หมายถงึ วิชาที่ใช้ในการฝึกปฏบิัติหรือฝกึภาค         สนามภายใน

และภายนอกสถานที่ ๔-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรอืใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง

ในระดับปริญญาตรี  และไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  

 ข้อ ๑๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  (๑) นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละวิชาและมีคะแนนความ

ประพฤติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ 

 (๒) นักศึกษาทีม่ีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องปฏิบัติ  ดงันี้ 

   (ก)  นักศึกษาตอ้งแต่งกายถูกระเบียบ  และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคมุห้องสอบ 

   (ข)  นักศึกษาตอ้งเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยก าหนดให้ หากขาดสอบโดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควรใหถ้ือว่าไม่มีค่าคะแนนในการสอบครัง้นั้น 

   (ค) นักศึกษาต้องใช้กระดาษสอบที่วทิยาลัยจัดให้และห้ามคัดลอกข้อสอบหรือน ากระดาษ

สอบออกจากหอ้งสอบ 

   (ง) นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบ 

   (จ) นกัศึกษาจะออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราวได้  ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้

ควบคุมการสอบ 

   (ฉ) นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งนั้น 

   (ช) ข้อปฏิบัติอืน่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก าหนด 

   (ซ) หากผู้ใดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจรติในการสอบด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อาจารย์ผู้ควบคุม

การสอบมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบ และให้ถือว่าไม่มีค่าคะแนนในการสอบครั้งนั้น โดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ

รายงานการทุจริตให้ผู้อ านวยการทราบทุกกรณี เพื่อพจิารณาลงโทษทางวินยัร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยต่อไป 

  (๒) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบตัวอักษร (Letter Grade) แสดงระดับคะแนน 

(Grade) ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
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D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
F ตก (Fail) ๐ 
S พึงพอใจ (Satisfactory) - 
U ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory) - 
I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) - 
P การศึกษายงัไม่ส้ินสุด  (In progress)  - 
E มีเงื่อนไข (Condition) - 
X ไม่รายงานผล (No report)  - 
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) - 
CP เทียบโอนหนว่ยกิต (Credit pass) - 

  (๓)  วทิยาลัยที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยใด  ให้ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลของ

มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ  หรือตามที่ได้ตกลงร่วมกนั 

(๔) การสอบผ่านรายวิชา มีหลกัเกณฑ์ต่อไปนี ้

(ก) ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไม่ต่ ากว่าค่าระดับขั้น C และในหมวดวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ ากว่าค่า

ระดับขั้น ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น D  

   (ข) สอบแก้ตัวแล้วผ่านตามเกณฑ์ในข้อ (ก) 

  (๕) การให้ค่าระดับขั้น E กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการสอบของแต่ละวิชาที่อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชา พิจารณาเห็นว่ายังไม่

สมควรให้ตก ควรให้โอกาสแก้ตัว 

   (ข) การเปลี่ยนค่าระดับขั้น E เปลี่ยนได้ไม่เกินค่าระดับขั้น C ในหมวดวิชาชีพและไม่เกินค่าระดับ

ขั้น D ในหมวดวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป 

(๖)  การให้ค่าระดับขั้น I กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   (ก) ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ และได้ปฏิบัติตามระเบียบการลาป่วยถูกต้อง 

   (ข) ขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ และได้รบัอนุญาตจากผู้อ านวยการ 

   (ค) ท างานหรือปฏิบัติงานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอน

เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหรือ ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

   (ง) การเปลี่ยนคา่ระดับขั้น I ให้เปลี่ยนเป็นระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอนและหรือ

งานทีใ่ห้กระท า และได้ท าการสอบและหรือท างานครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว ทั้งนีจ้ะต้องให้เสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห์ 

ของภาคเรียนถัดไป หากพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ถอืว่าผลการสอบเปน็ค่าระดับขั้น F หรือ U 

  (๗) การให้ค่าระดับขั้น S และ U กระท าในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลด้วยค่าระดับขั้น S 

และ U ไว้ว่า ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน 

  (๘)  การให้ค่าระดับขั้น F กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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   (ก) เข้าสอบและได้ผลการสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

   (ข) ขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีเหตุผลอัน

ควร และมีผลงานที่ประเมินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

   (ค) ท าผิดระเบียบการสอบและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตัดสินให้ตก 

    (ง) เปลี่ยนจากค่าระดับขั้น  I หรือ E เป็นค่าระดับขั้นคะแนนไม่ได้ภายใน  ๔ สัปดาห์แรกของ

ภาคเรียนถัดไป      

(จ) กรณีที่ได้เกรดค่าระดับขั้น E ให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

  (๙) การค านวณคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average,  GPA) กระท าเมื่อสิน้สุดแต่ละภาคการศึกษา 

โดยมีวิธีคิดดงันี้ 

   (ก) ใหเ้อาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าระดับขั้นกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาเป็นตัว

ตั้ง หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตในแตล่ะภาคการศึกษา 

   (ข) การค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้ตั้งหารถงึจุดทศนิยม ๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษทศนิยมที่มี

ค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

  (๑๐) การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) กระท าเมื่อเรียนจบ

ตลอดหลักสูตรโดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

   (ก) ให้เอาผลรวมทั้งหมดของผลรวมระหว่างคา่คะแนนที่ได้รบักับจ านวนหนว่ยกิตของแต่ละ

รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

   (ข) การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษทศนิยมที่

มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลอืทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

 (ค)  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่

สอบได้เท่านั้น 

(ง) กรณีที่เรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้ใชร้ะดับคะแนนที่ได้ใหม่มาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม   

 (๑๑)  การลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา แบ่งได ้๒ กรณ ี

(ก)  กรณีได้ค่าระดับขั้น F ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ (Repeat) ได้ไม่เกิน  ๑ ครั้ง  

(ข)  กรณีปรับค่าระดับขั้นให้สูงขึ้น (Re grade) ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในรายวชิาที่ได้ค่า

คะแนนตั้งแต่ค่าระดับขั้น C ลงมาได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง  

(๑๒) การเลื่อนชั้นกระท าได้ในกรณตี่อไปนี้ 

   (ก) ต้องสอบได้ทกุวิชาในปกีารศกึษานั้น ๆ  และ 

   (ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปีไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

  (๑๓) การท าเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

   (ก) ผลการเรียนบางวิชาได้ค่าระดับขั้น F แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปีไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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   (ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปีไม่ต่ ากว่า ๑.๙๕ 

   (ค) คะแนนเฉลี่ยสะสมสองปีการศึกษาที่อยู่ระหว่างการท าเงือ่นไขจะต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จึง

จะเลื่อนชั้นได้ มิฉะนั้นจะต้องเรียนซ้ าชั้นในปีที่อยู่ระหว่างการท าเงื่อนไข 

  (๑๔) การเรยีนซ้ าชั้นกระท าไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 

   (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปีต่ ากว่า ๒.๐๐ ยกเว้นกรณีทีท่ าเงื่อนไข 

   (ข) การเรียนซ้ าชั้นให้เลือกเรยีนซ้ าเฉพาะในรายวิชาที่ได้ค่าระดับขั้นต่ ากว่า B ในหมวด

วิชาชีพ และต่ ากว่าค่าระดับขั้น C ในหมวดวิชาอื่น ๆ  

   (ค)  ในการเรียนซ้ าชั้นแต่ละชั้นปี เรียนได้ไม่เกิน ๑ ปี 

(๑๕) การเลื่อนชั้น การท าเงือ่นไข การเรียนซ้ าชั้นและการลงทะเบียนเรียนเพือ่ปรับระดับขั้น  ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย  

ข้อ ๑๔ การส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศกึษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ 

  (๒) จ านวนปีที่เรียนไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

  (๓) สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 

  (๔) ผ่านการสอบความรู้รวบยอดตามเกณฑ์การวัดและประเมนิผลการศึกษาของวิทยาลัยและหรือ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศกึษาที่วิทยาลัยไปสมทบหรือร่วมผลิต 

  (๕)  ต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาครบตามระเบียบของวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ความผิดระดับ ๒ ขึ้นไป 

  (๒) เป็นผู้ที่ไม่เคยได้ค่าระดับขัน้ E,F,U หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ตลอดหลักสตูร 

และมีเวลาเรียนไม่เกินกว่าจ านวนปีที่หลกัสูตรก าหนด ยกเว้นกรณทีี่ลาพกัการศกึษาเนือ่งจากเหตุจ าเป็นทางสขุภาพ หรือความ

จ าเปน็อื่น ๆ  ที่คณะกรรมการบริหารวทิยาลัยเห็นชอบ 

(๓) ผู้ทีท่ าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ๓.๗๕ ขึ้นไป ไดร้ับเกียรตินิยมอนัดับ ๑ และผู้ที่ท า

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ถึง  ๓.๗๔ได้รับเกียรตินิยมอนัดับ ๒ 

  (๔)  นักศึกษารบัโอนหรือรับย้าย  ที่ได้เทียบโอนผลการเรยีนจากวิทยาลัยในสงักัดสถาบันพระบรมราช

ชนกหรือนอกสงักัด  มีสทิธิ์ได้รบัเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัตคิรบตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) โดยจ านวนหน่วยกิตที่เทียบ

โอนนั้นต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนหนว่ยกิต ตลอดหลกัสูตร    

(๕) วิทยาลัยที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใด ให้ใช้เกณฑ์ได้รับเกียรติ

นิยมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

ข้อ ๑๖  นักศึกษาที่จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หลักสูตรละ ๒ รางวัล คือ เหรยีญทอง ๑ รางวัล 

เหรียญเงิน ๑ รางวัล และต้องอยู่ในเกณฑ์  ต่อไปนี้ 



  ๗๕   

 

 

   

  (๑) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร ยกเว้นกรณทีี่พกัการศึกษา

เนื่องจากเหตุจ าเป็นทางสขุภาพหรือความจ าเปน็อื่น ๆ  ที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ 

  (๒) เป็นผู้ที่ไมเ่คยได้ค่าระดับขั้น  E , F , U หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร 

  (๓) มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ความผิดระดับ ๒ ขึ้นไป 

  (๔) เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตัดสินตามที่เหน็ชอบ 

  (๕)  นักศึกษารบัโอน  ที่ได้เทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รบัรางวัลเหรียญทอง  และเหรียญเงิน 

 

หมวด ๔ 

วินัยและโทษทางวินัย 

 ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่หรือข้อก าหนดตามระเบียบนี้และหรือตาม

ระเบียบอื่นของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๘ วินัย และการรักษาวินัย นักศึกษาตอ้งปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 

  (๒) นักศึกษาต้องรกัษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และชื่อเสียงเกียรติคณุของ

วิทยาลัย 

  (๓) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤตใินสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง 

บิดา มารดา ผูป้กครอง วิทยาลัยหรือวิชาชีพ 

  (๔) นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่งของอาจารย์หรอืผู้ดูแลนักศึกษาโดยเคร่งครัด 

  (๕) นักศึกษาต้องไม่มีและ หรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

  (๖) นักศกึษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไวใ้นครอบครองหรือจ าหนา่ย 

  (๗) นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมสี่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใด ๆ 

  (๘) นักศึกษาต้องไม่กระท าตนให้เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือสถานศึกษา 

  (๙) นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลยั หรือมีสิง่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 

  (๑๐) นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ หรือวตัถุระเบิด 

  (๑๑) นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมสี่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันหรือกบัผู้อื่น 

  (๑๒) นักศึกษาต้องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของวิทยาลัย 

  (๑๓) นักศึกษาต้องไม่กระท าการอันใด ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่น กระท าผิดศีลธรรมทางด้านชู้

สาว  กระท าการใดหรือยอมใหผู้้อื่นกระท าการใดซึ่งอาจท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงของตนเอง วทิยาลัยหรือวิชาชพี 

  (๑๔) นักศึกษาต้องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร 



  ๗๖   

 

 

   

  (๑๕) ในการศึกษาภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยความรู้ วิจารณญาณและความรอบคอบ มิให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บรกิารโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

   (ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎ ระเบียบของวิทยาลัยและสถานฝึก

ปฏิบัติงาน 

   (ค) เคารพในสทิธิของผู้ใช้บริการโดยเครง่ครัด 

   (ง) รายงานอาจารย์นิเทศหรือผูดู้แลนักศึกษาทราบโดยทันทีทีป่ฏิบัติงานผิดพลาด หรือมี

เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น 

   (จ) มีมนษุยสัมพันธ์ที่เหมาะตอ่ผู้ใช้บรกิาร ผู้รว่มงานและผู้เกีย่วข้อง 

   (ฉ) มีความซื่อสตัย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวขอ้ง 

   (ช) ให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม 

   (ซ) ไม่ปฏิบัตกิิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแล

นักศึกษา 

   (ฌ) ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจ าเป็นใดก็ตามที่ต้องออกนอกสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ต้อง

ได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศ หรือผู้ดูแลนักศึกษาก่อน 

   (ญ) ในกรณทีี่นักศึกษาต้องปฏบิัติงานนอกเหนอืจากวัน เวลาทีก่ าหนด ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ หรือผู้ดูแลนักศึกษาก่อน 

 ข้อ ๑๙ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน 

  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

  (๒) ภาคทัณฑ ์

  (๓) ควบคุมความประพฤติและหรือบ าเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

  (๔) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัตงิาน 

  (๕) ยืดเวลาส าเร็จการศึกษา 

  (๖) พกัการศึกษา 

  (๗) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๒๐ ความผิดทางวินัยแบง่เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

  (๑) ระดับที่ ๑ เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและผู้อื่นเล็กน้อย 

ตัวอย่างเช่น 

   (ก) แต่งกายไมสุ่ภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของวทิยาลัย 

   (ข) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุร าคาญ 

   (ค) ไม่รักษาระเบียบของวิทยาลัยและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 



  ๗๗   

 

 

   

   (ง) สูบบุหรีใ่นวทิยาลัยและสถานที่ฝึกปฏิบัติ 

   (จ) ไมต่ั้งใจเล่าเรียนและไม่กระท าการใด ๆ ตามเวลาที่วทิยาลยัก าหนด 

   (ฉ) ขัดค าส่ังหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามค าสั่งของอาจารย์ หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดย

หน้าที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของวิทยาลัย ท าให้เกิดผลเสียหายเล็กนอ้ย 

   (ช) การฝึกปฏิบตัิงานผิดพลาด แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน 

โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงตอ่วิทยาลัยและวิชาชีพ 

   (ซ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

  (๒) ระดับ ๒ เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น วิทยาลัย 

และวิชาชีพไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น 

   (ก) กระท าความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว ๑ ครั้ง 

   (ข) น าบุคคลอื่นเข้ามาอยูใ่นหอพัก 

   (ค) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสมัมาคารวะต่ออาจารย์ ผู้ดูแลนกัศึกษา หรือ

บุคคลอื่น 

   (ง) มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

   (จ) ขัดค าสั่งหรือหลีกเหลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดย

หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ท าใหม้ีผลเสียหาย         ไม่ร้ายแรง 

   (ฉ) การปฏบิัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ

วิทยาลัยและวิชาชีพ แต่ไม่ร้ายแรง 

   (ช) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

  (๓) ระดับ ๓ เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น วิทยาลัย  

และวิชาชีพอย่างร้ายแรง ตัวอยา่งเช่น 

   (ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

   (ข) ก่อการวิวาท ท ารายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย 

   (ค) มีอาวุธครอบครองในวิทยาลัย หรือแหล่งฝกึภาคปฏิบัติ 

   (ง) เล่นการพนนั 

   (จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง 

   (ฉ) ลักทรัพย ์และหรือ ฉ้อโกง 

   (ช) ประพฤติผิดในทางชู้สาว 

   (ซ) ท าลายทรัพย์ของทางราชการ วิทยาลัยหรือบุคคลอื่น 

   (ฌ) ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่น หรือแก้ไขเอกสาร 

   (ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 



  ๗๘   

 

 

   

   (ฎ) ท าความผิดทางอาญา หรอืต้องโทษทางคดอีาญา 

   (ฏ) ขัดค าส่ังหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ท าให้มีผลเสียหายอย่างร้ายแรง 

   (ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ใช้บริการ และหรือเสื่อมเสียต่อ

วิทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ 

   (ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงนิ เป็นต้น 

                                 (ฒ) ความผิดอื่นที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน 

 ข้อ ๒๑ การพิจารณาโทษทางความผิดมี ๓ ระดับ ดังนี้ 

  (๑) ระดับ ๑ มี ๔ สถาน คือ 

   (ก) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

   (ข) ภาคทัณฑ ์

   (ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบ าเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่เกิน ๒ 

สัปดาห์ 

   (ง) ตัดคะแนนความประพฤติไมเ่กิน ๕ คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัตงิานไม่เกินรอ้ยละ 

๕ ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น 

  (๒) ระดับ ๒ มี ๓ สถาน คือ 

   (ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบ าเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่า ๒ 

สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑ เดือน 

   (ข) ตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต่ ๖-๑๕ คะแนน และหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงานร้อยละ 

๖ ถึง ๑๕ ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น 

  (๓) ระดับ ๓ มี ๔ สถาน คือ 

   (ก) ตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต่ ๑๖ ถึง ๒๐ คะแนน และหรือตัดคะแนนการปฏิบัตงิาน

ร้อยละ ๑๖ ถึง ๒๐ ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น 

   (ข) ยืดเวลาส าเร็จการศึกษา  ไม่เกิน ๓ เดือน 

   (ค) พกัการศึกษา 

   (ง) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

 

 ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษให้ถือ 

  (๑) พิจารณาโดยความเสมอภาค 

  (๒) การลงโทษมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับโทษมีโอกาสกลับตัวเกรงกลัวต่อความผดิ และป้องกันมใิห้ท า

กระท าซ้ าอีก 



  ๗๙   

 

 

   

  (๓) พิจารณาพฤติกรรมและผลอันเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่คาดคะเนผลที่จะเกิดในอนาคต 

  (๔) พิจารณาถึงวัยและชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ 

  (๕) ความดีความชอบของผู้กระท าความผิดซึ่งเคยมีมาก่อน อาจใช้เป็นข้อพจิารณาลดหย่อนผ่อนโทษได ้

  (๖) ผู้กระท าความผิดแล้วรับสภาพก่อนจ านนต่อหลักฐาน อาจได้รับการพจิารณาลดหย่อนผ่อนโทษได้ 

  (๗) ความผิดในกรณีเดียวกันซึ่งเคยได้รับโทษมาหลายครั้งและยังประพฤติอีกเป็นการเจตนาฝา่ฝืน

ข้อบังคับหรือระเบียบ อาจเป็นข้อพิจารณาเพิ่มโทษได้ 

                           (๘) การพิจารณาโทษความผิดไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับสถาน  สามารถพจิารณาลงโทษได้ตาม

ลักษณะความผดิที่กระท า  และสามารถลงโทษได้มากกว่า ๑ สถาน 

 ข้อ ๒๓ การสอบสวนและการลงโทษ 

  (๑) กรณีความผิดระดับ ๑ ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ดูแลนกัศึกษาอาจสั่งลงโทษโดยไม่ต้องตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้  

  (๒) กรณีความผิดระดับ ๒ และ ๓ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยมคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้

   (ก) ด าเนินการสอบสวน บันทึกค าให้การผู้ถูกกล่าวหา และพยานหลักฐานอื่น ๆ 

   (ข) รวบรวมหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

   (ค) เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตาม

กระบวนการพจิารณาโทษต่อไป 

  (๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระท าความผิดสมควรลงโทษ ตามความผิดระดับ  

๒ ให้ผู้อ านวยการวทิยาลยัพิจารณาสั่งลงโทษได้ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามเีหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อน

โทษจะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได ้

  (๔) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระท าความผิดสมควรลงโทษตามความผิดระดับ 

๓ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอผลการสอบสวนให้สอบสวนใหค้ณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา 

   (ก) ถ้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติให้ตัดคะแนนความประพฤติ หรือใหย้ืดเวลาส าเรจ็

การศึกษา หรือให้พักการศึกษาให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

   (ข) ถ้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติให้พน้สภาพจากการเป็นนักศึกษา ให้ส่งเรื่องให้

สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๕) ในแต่ละปีการศึกษาให้มีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีคะแนน

ความประพฤติต่ ากว่า ๘๐ คะแนน จะถูกพิจารณาให้พักการศึกษา 

  (๖) ในกรณีลงโทษพกัการศึกษาหรือยืดเวลาส าเร็จการศึกษาให้ตัดเงินอุดหนุนการศึกษา (ถ้ามี) และ

นักศึกษาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูก

จ าหน่ายชื่อออกจากวิทยาลัย  ทั้งนี้วิทยาลัยตอ้งรายงานให้เจ้าของทุน (ถ้ามี) และสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อทราบ 



  ๘๐   

 

 

   

หมวด ๕ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้

  (๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

  (๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก 

  (๓) ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ในกรณีต่อไปนี ้

   (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๑ ต่ ากว่า ๑.๗๕ 

   (ข) จ านวนปทีี่เรียนเกินกวา่ ๒ เท่าของเวลาที่หลกัสูตรก าหนดและแต่ละชั้นปีซ้ าชัน้ได้ไมเ่กิน ๑ ครั้ง 

   (ค) ไม่สามารถแก้ค่าระดับขั้น F หรือ D  ได้ในหมวดพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ   และหรือไม่

สามารถแก้ค่าระดับขั้น  F ได้ ในหมวดวิชาอื่น ๆ โดยลงทะเบยีนเรียนใหม่        ได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง 

  (๔) ไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา  ตามระเบียบของวิทยาลัยในระหว่างที่ไดร้ับอนุญาต

ให้ลาพักการศกึษา 

                           (๕) ไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย    

  (๖) ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  (๗) เหตุสุดวิสัยหรือป่วยเรื้อรัง และแพทย์ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนดได้ลงความเห็นว่าไม่

สามารถศึกษาตอ่ได้ 

  (๘) กระท าความผิด และได้รับการพจิารณาโทษใหพ้้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๙) ถึงแกก่รรม 

 ข้อ ๒๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีผลนับตั้งแตว่ันที่ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยมีค าสัง่ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๗) และ(๘) ให้มีผลนับต้ังแต่วันที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอ านาจอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๖) ให้มีผลนับต้ังแต่วนัที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

 

 

หมวด ๖ 

การแต่งกายของนักศึกษา 

 ข้อ ๒๘ เครื่องแบบปกติส าหรับนักศึกษา 

  (๑) การแต่งกายนักศึกษาชาย 

   (ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น แขนยาว สีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง 

   (ข) กางเกงขายาวแบบสุภาพ  เช่น ทรงสแลค สีด า หรือสีกรมท่า(ห้ามสวมกางเกงยีนส์) 



  ๘๑   

 

 

   

   (ค) เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๓ เซ็นติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณข์องวทิยาลัย 

   (ง) เนคไทสีด า หรือสีกรมท่า ตดิตราสัญลักษณข์องวิทยาลัย 

   (จ) ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือตามที่วทิยาลัยก าหนด 

   (ฉ) รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ถุงเท้าสีด า 

  (๒) การแต่งกายนักศึกษาหญิง 

   (ก) เสื้อเชิ้ตแขนส้ันสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าหนาพอสมควร ผา่หน้าตลอดติด

กระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลกัษณข์องวิทยาลัย ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

   (ข) กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า แบบสุภาพเรียบร้อย ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มัน ไม่

โปร่งบาง  เช่น กระโปรงพลีสจบีรอบ ทรงเอ ทรงตรง ทรงทวิส 

   (ค) เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 

   (ง) ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือตามที่วทิยาลัยก าหนด 

   (จ) เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลยัประดับอกเสื้อด้านขวา 

   (ฉ) รองเท้าหนงัสีด าหุ้มส้น ส้นสงูไมเ่กิน ๒ นิว้ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีที่ ๑ อาจใส่รองเท้าผ้าใบสขีาว

แบบสุภาพหรือรองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว และสวมถุงเท้าสีขาว  

 ข้อ ๒๙ เครื่องแบบในการปฏิบัติงานให้ใช้ตามที่สถาบันการศึกษาก าหนด ดังรูปแนบท้ายระเบียบนี้  

 ข้อ ๓๐ ให้วิทยาลัยก าหนดการแต่งกายของนักศึกษาในวาระอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ชุดพิธีการ 

ได้แก่ ชุดฟ้าขาว ถงุน่องขาว (หญิง) ชุดปฏิบัติงาน (ชาย) ชดุนักศึกษาและหรือ   สวมสูทสากลสีด าหรอืกรมท่า 

 ข้อ ๓๑ การแตง่กายในวันรับประกาศนียบัตร ให้เป็นไปตามที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด และหรือการ

แต่งกายในวันรบัปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลัย หรือสถาบันการศกึษาที่สถานศึกษาสมทบหรือร่วมผลิต 

  (๑) การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาหญิง 

   (ก) หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่งเครื่องแบบพยาบาลที่ใชใ้นพิธีการ (ชุดสขีาว แขนยาว 

ติดเข็มเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข ถุงน่องยาวสขีาว รองเท้าหนังสขีาว        หุ้มส้นแบบเรียบ) สวมเครปด้านนอกสี

กรมท่า ด้านในสแีดง ติดดอกแคทรียาบริเวณหนา้บ่าขวา 

   (ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) แตง่กายเช่นเดียวกบัข้อ (ก) ยกเวน้

สวมเครปด้านนอกสีกรมท่า ด้านในสีฟ้าสด 

   (ค) หลักสูตรอื่น ๆ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่ตอ้งประดับเครื่องหมายยศ รองเท้าสีด าหุ้มส้น 

สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ 

  (๒) การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาชาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องประดับยศ รองเท้าหนงัสีด าหุ้ม

ส้น ถุงเท้าสีด า 

  (๓) สถานศึกษาที่เป็นสถาบันสมทบหรือร่วมผลิตการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบตามมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  

 



  ๘๒   

 

 

   

หมวด ๗ 

การลาและการให้พักการศึกษา 

 ข้อ ๓๒ การลาป่วย ลากิจ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) นักศกึษาลากิจ ลาป่วยได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนแต่ละวิชา 

  (๒) นกัศึกษาต้องยื่นใบลาต่อผู้ดแูลนักศกึษา หรือผู้ควบคุมการฝกึปฏิบัตงิาน   และเสนอต่อผู้มีอ านาจให้ลา 

  (๓) ในกรณีที่ลากิจ นกัศกึษาจะต้องได้รับอนุญาต  และลงชือ่รับทราบการอนญุาตให้ลาเสียก่อนจงึจะลาได ้

                           (๔) การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วัน ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 

 ข้อ ๓๓ ผู้มอี านาจอนุญาตให้นักศึกษาลาป่วย และลากจิได้ ดังนี้ 

  (๑) กรณีศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกภายในวทิยาลัย 

                                  (ก) รองผู้อ านวยการวิทยาลัย / หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุญาต

ให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ วัน   

                                 (ข)  ผู้อ านวยการวทิยาลัยอนุญาตให้ลาได้นอกเหนอืจาก (ก)  แต่ไมเ่กิน ๑ ปกีารศกึษา 

                                 (ค) ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตให้นกัศึกษาลาได้เฉพาะ การลาที่เกิน

อ านาจของผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ไม่เกิน ๒ ปกีารศึกษา  ถ้าเกินจากนี้ให้เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนมุัติ 

(๒) กรณีศึกษาภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกภายนอกวิทยาลัย 

                                   (ก) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรอืหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับฝึกปฏิบัติงาน อนุญาตให้ลา

ได้ครั้งละไม่เกิน  ๕ วัน 

                                   (ข)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุญาตให้ลาได้นอกเหนือจาก (ก) แต่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 

                                   (ค) ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตให้นักศึกษาลาได้เฉพาะการลาที่เกิน

อ านาจของผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ไม่เกิน ๒ ปกีารศึกษา  ถ้าเกินจากนี้ให้เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนมุัติ 

 ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษากระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

  (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

  (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

  (๓) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเปน็เวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด แต่ไม่เกิน ๑ ปี

การศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์ 

  (๔) มีเหตุจ าเปน็ส่วนตัวขอลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัย 

  (๕) การลาพักการศึกษาตามข้อ (๑) นักศึกษาต้องยื่นค ารอ้งต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแต่วันที่มีเหตุจ าเป็นตอ้งลาพักการศึกษา 

  (๖) การลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้ปฏิบตัิตามข้อ ๓๒  และ ๓๓ 
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  (๗) ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ าเป็นต้องลาพกัการศึกษาเกินกวา่ ๑ ภาคการศึกษาแต่ไม่ติดตอ่กัน ให้ยื่น

ค าร้องขอพกัการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ (๕) 

  (๘) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยูใ่นระยะเวลาการศึกษา

ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตตามขอ้ (๑) หรือ (๒) 

  (๙) นักศกึษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศกึษาจะต้องยื่นค าร้อง  ขอกลับเข้าศึกษาต่อ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยก่อนก าหนดและช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์หรือตามวทิยาลัยก าหนด 

 

 ข้อ ๓๕ ผู้มอี านาจอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ ดังนี้ 

  (๑) ผู้อ านวยการอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 

  (๒) ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกอนญุาตให้ลาได้เฉพาะการลาที่เกินอ านาจของผู้อ านวยการได้ไม่

เกิน ๒ ปีการศึกษา  ถ้าเกินจากนี้ให้เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัต ิ

 ข้อ ๓๖ การใหพ้ักการศึกษา จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

  (๑) ตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตร ให้ผู้อ านวยวิทยาลัยการอนุมัติให้พักการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ 

  (๒) กระท าความผิดทางวินัย และได้รับโทษให้พักการเรียน ให้ปฏบิัติตามข้อ ๒๒ และ ๒๓ 

 ข้อ ๓๗ การลาออกให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) ให้นักศึกษายื่นใบลาออกตอ่ผู้อ านวยการวทิยาลัย โดยความยินยอมของบิดา     มารดา หรือผู้ปกครอง 

ยกเว้นในกรณทีี่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ ไม่ต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมก็ได้ 

  (๒) ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีอ านาจในการอนุมัติให้นักศกึษาลาออก และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติใหล้าออก 

 

หมวด ๘ 

การอยู่ในหอพกัของวิทยาลยั 

 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของการอยูร่่วมกันจึงก าหนดระเบียบหลกัเกณฑ์ของวทิยาลัย 

ดังนี ้

 ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาเข้าพักในหอพักของวทิยาลัย 

                       (๑)  เป็นนักศึกษาของวิทยาลัย  

                       (๒) นักศึกษาที่มีความประพฤติดี 

                       (๓) หลักเกณฑ์ที่นอกเหนือจาก (๑) หรอื (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 ข้อ ๓๙ ขอ้ปฏิบัติระหว่างอยู่ในหอพักของวทิยาลัย 
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  (๑) รักษาหอพกัให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  (๒) จัดเตียงนอน เครื่องใช้ และเสื้อผ้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  (๓) รักษาความสะอาดบริเวณทั่วไป บริเวณหอพัก และบริเวณวิทยาลัย 

  (๔) ดูแลรกัษาสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมบริเวณหอพัก และบริเวณวิทยาลัย 

  (๕) รักษาความสงบเรียบร้อย 

  (๖) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกบัหอพักตามที่วทิยาลัยก าหนด 

หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๔๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีอ านาจออกระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบันโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ 

 ข้อ ๔๑ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดให้ยงัใช้บังคับได้ต่อไปทั้งนี้  ต้องไมข่ัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 

     ประกาศ  ณ  วนัที่    ๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ว่าด้วยสถาบันสมทบ  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
           เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐาน และ
มีคุณภาพสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕(๒) แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๓๘ เมื่อวันที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ จึงตราข้อบังคับ ว่าดว้ยสถาบันสมทบ ไว้ดังต่อไปนี้.- 
           ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๓๘"  
           ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
           ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้ 
                  "มหาวิทยาลัย"  หมายถงึ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
                  "สถาบันสมทบ" หมายถงึ สถานศึกษาที่มาสมทบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียน หรือเพื่อร่วมสอบ 
และรับปริญญา หรือวุฒิบตัรจากมหาวทิยาลัย  
                  "สภามหาวิทยาลัย"  หมายถงึ  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
                  "ที่ประชุมคณบดี" หมายถงึ ที่ประชุมผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกอบดว้ยอธิการบดีเป็นประธาน รอง
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านกัหรือสถาบัน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
           ข้อ ๔  การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ สถาบันนั้นจะต้องมีสถานะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้.-  
                  ๔.๑  สถานภาพของสถาบันสมทบ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดการเรยีนการสอน ในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนบุคลากร และเป็นความต้องการของประเทศชาติ 
                  ๔.๒  มีงบประมาณ บุคลากร และความพร้อมด้านกายภาพเพียงพอต่อการด าเนินการ  
                  ๔.๓  มีโครงสร้างหลักสูตร และระบบการจดัการศึกษาสอดคล้องกบัปณิธาน และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
           ข้อ ๕  การรับสถาบันสมทบให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี.้-  
                  ๕.๑  ให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องเสนอที่ประชุมคณบด ี เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในหลักการ  
                  ๕.๒  ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการรับสถาบันสมทบ  
                  ๕.๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อศึกษาข้อมูลความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอ้มของสถาบันทีข่อเข้าสมทบ เพือ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ 
                  ๕.๔ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เพือ่จัดท าประกาศเกี่ยวกับการรับสถาบัน สมทบ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
           ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบ ประกอบด้วยอธิการบดี หรือผู้แทน เป็นประธานและกรรมการ
อื่นซึ่งอธิการบดแีต่งตั้งจากผู้แทนมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน ๙ คน  
                    กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  
           ข้อ ๗  คณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้.-  
                  ๗.๑  พิจารณาก าหนด ควบคุม ก ากบัดูแลมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบโดยยึดปณิธาน นโยบาย 
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  
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                  ๗.๒  พิจารณาและประเมินหลักสูตร และความเหมาะสมในการจดัการศึกษา และการบริหารของสถาบัน
สมทบ  
                  ๗.๓  เสนอแนะวิธีด าเนินการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบันสมทบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทางวิชาการ  
                  ๗.๔  พิจารณาให้ความเห็นในการประสานงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบ  
                  ๗.๕  แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ เพื่อช่วยด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  
                  ๗.๖  ให้ติดตามและประเมินการด าเนินงานของสถาบันสมทบ แล้วเสนอผลต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  
                  ๗.๗  พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะขอยกเลิกการ
เข้าสมทบของสถาบันนั้นๆ  
                  ๗.๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย  
        ข้อ ๘ ให้สถาบันสมทบเสนอผลการศกึษาตอ่คณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการขออนุมัติปริญญา 
หรือวุฒิบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
           ข้อ ๙  ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานกิจการของสถาบันสมทบ ในส่วนที่เกีย่วขอ้งต่อสภามหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง  
           ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกการเข้าสมทบของสถาบัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการในข้อ ๖ 
แห่งข้อบังคับนี ้ 
           ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรกัษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคับนี้ ในกรณีจ าเป็นให้อธกิารบดีมอี านาจสั่งการ และปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
  
                                 ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘  
  
  
    (ลงนาม)      สิปปนนท ์ เกตุทตั 
    (ศาสตราจารยส์ิปปนนท์  เกตุทัต)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ส าหรับสถาบันสมทบ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑข์องทบวงมหาวทิยาลยั อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
คราวประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ จึงใหต้ราข้อบังคบัว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ ไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอืน่ใด ที่มีความกล่าวไว้แล้วในขอ้บังคับนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มาสมทบกับ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เพื่อเรียนหรือเพื่อร่วมสอบ และรับปรญิญาหรือวุฒิบตัรจากมหาวทิยาลัย 
  “ผู้อ านวยการสถาบัน” หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นสถาบันสมทบ 
 ข้อ ๕ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๕.๑ ต้องเป็นผูท้ี่อยูใ่นประเทศไทยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

๕.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับตน้ 

  ๕.๓ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา 
  ๕.๔ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันสมทบก าหนด 
 ข้อ ๖ การสอบคัดเลอืกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๖.๑ ให้สถาบันสมทบท าการสอบคัดเลือกผู้ส าเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไป ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย เว้นแต่
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(ต่อเนือ่ง ๒ ปี)จะต้องส าเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 
  ๖.๒ สถาบันสมทบ อาจท าการคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ เข้า
เป็นนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 ข้อ ๗ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ๗.๑ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันสมทบ 
  ๗.๒ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ให้สถาบันสมทบก าหนดรหัสประจ าตัวนกัศึกษา และจัด
อาจารยท์ี่ปรึกษาให ้
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  ๗.๓ เมื่อสถาบันสมทบก าหนดรหัสประจ าตัวนักศึกษาแล้ว ให้สถาบันสมทบจัดสง่รายชือ่และรหัส
ประจ าตัวนกัศึกษาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ข้อ ๘ ระบบการศึกษา 
  ๘.๑ ให้สถาบันสมทบใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาบังคบั ใช้ระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละประมาณ ๑๘ สัปดาห์ สถาบันสมทบอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึง่
เป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ
   ในกรณีที่หลักสตูรมีกระบวนวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูรอ้น เพื่อการฝึกงานหรือฝกึ
ภาคสนามหรือกรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ปกติ 
  ๘.๒ ให้สถาบันสมทบใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตบ่งถงึปริมาณ
การศึกษาของแต่ละกระบวนวิชา 
   การก าหนดหน่วยกิตของแต่ละกระบวนวิชาใหถ้ือเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๘.๒.๑การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ให้ก าหนด ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ ตลอดภาคการศึกษา
ปกติ ไม่น้อยกวา่ ๑๕ ชั่วโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๒.๒การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้ก าหนด ๒-๓ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๒.๓การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ให้ก าหนด ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๓ สถาบันสมทบอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่น ส าหรับการลงทะเบียนบางกระบวนวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘.๔ กระบวนวิชาหน่ึงๆ มีรหัสกระบวนวิชา และชื่อกระบวนวิชาก ากับไว้ 
 ข้อ ๙ หลักสูตรสาขาวิชา 
  ๙.๑ หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับสถาบันสมทบ ประกอบด้วยกลุ่มกระบวน
วิชาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นแกนกลาง และกลุ่มกระบวนวิชาจากสาขาวิชาอื่นเป็นส่วนประกอบ ใช้เวลาเรียน ๔ 
ปี 
  ๙.๒ หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับสถาบันสมทบ ประกอบด้วย 
  ๙.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือพื้นฐานทั่วไป เป็นกลุ่มกระบวนวชิาที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความ
รอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มคีวามสามารถในการใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสาร สามารถคดิอย่างมีเหตุผล เป็นคนที่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
   ๙.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มกระบวนวิชาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือบางกระบวนวิชา
ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชพี ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเอกหรือวิชาชีพ 
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   ๙.๒.๓   หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นกลุ่มกระบวนวิชาที่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาเลือกเรียนได้อีก
จ านวนหนึ่ง นอกเหนือไปจากวิชาเฉพาะ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลให้ได้มากยิ่งขึ้น 
                  ๙.๓  หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับสถาบันสมทบ ให้มจี านวนหน่วยกติสะสมรวม 
๑๓๐-๑๕๐ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ดังนี ้
  ๙.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจจดัเป็น
กระบวนวิชาหรอืเป็นลักษณะบูรณาการแบบใดๆ ก็ได้ 
  ๙.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
    (๑) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต 
    (๒) วิชาเอกหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
  ๙.๓.๓หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
ทั้งนี้ ให้มีโครงสร้างหลกัสูตรที่เทียบได้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
   ๙.๔ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ง ๒ ปี) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ซึ่งสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยครบถ้วน และให้มโีครงสร้าง
หลักสูตรที่เทยีบได้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ง ๒ ป)ี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๙.๕ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับสถาบันสมทบ ให้สถาบันสมทบจัดท าแผนก าหนดการศึกษา
และด าเนินการให้นักศกึษามีความรู้ ความเข้าใจในแผนก าหนดการศกึษา เพือ่ให้สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๙.๖ ให้สถาบันสมทบ ก าหนดให้มีคณะกรรมการหลักสูตรคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบัน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ ๑ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าภาควิชา
หรือผู้แทน จ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ มีหน้าที่เสนอแนะต่อผู้บริหารสถาบันสมทบในเรือ่งดังต่อไปนี้ 
   ๙.๖.๑ การจดัท าแผนก าหนดการศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ส าหรับสถาบันสมทบ 
   ๙.๖.๒ การติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร 
   ๙.๖.๓ ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และให้ค าปรึกษาอื่นๆ 
เกี่ยวกับวิชาการ 
 ข้อ ๑๐ การลงทะเบยีนกระบวนวิชา 
  ให้สถาบันสมทบ จัดให้มกีารลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและให้นักศึกษาถือปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
  ๑๐.๒ กระบวนวิชาใดที่เคยไดร้ับล าดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบยีนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ 
ยกเว้นกระบวนวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาเอกหรือวชิาชีพ 
   ส าหรับกระบวนวิชาเอกของหลักสูตร หากไดร้ับล าดับขั้น A แล้ว ห้ามลงทะเบียนกระบวนวชิา
ซ้ าอีก 
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  ๑๐.๓ กระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก 
 ข้อ ๑๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๑๑.๑ ให้สถาบันสมทบจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษากระบวนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียน
กระบวนวิชานัน้สิ้นสุดลง 
  ๑๑.๒ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึง
จะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้มีสิทธิ์นั้น 
   ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรก จะได้รับล าดับขั้น F หรือ อักษร U 
  ๑๑.๓ ให้สถาบันสมทบใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
  ๑๑.๔ สัญลักษณ์ และความหมายของการวดัและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

 สัญลักษณ ์  ความหมาย 
  A = ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 
  B+ = ดีมาก (VERY GOOD) 
  B = ดี (GOOD) 
  C+ = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 
  C = พอใช ้ (FAIR) 
  D+ = อ่อน (POOR) 
  D = อ่อนมาก (VERY POOR) 
  F = ตก (FAILED) 
  S = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  I = การวดัผลยังไม่สมบูรณ ์ (INCOMPLETE) 
  P = การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

  ๑๑.๕ ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ ์A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละกระบวนวิชาและมีล าดับขั้นดังนี้ 

ล าดับขั้น A มีค่าล าดับขั้นเป็น ๔ 
ล าดับขั้น B+ มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๓.๕ 
ล าดับขั้น B มีค่าล าดับขั้นเป็น ๓ 
ล าดับขั้น C+ มีค่าล าดับขั้นเป็น ๒.๕ 
ล าดับขั้น C มีค่าล าดับขั้นเป็น ๒ 
ล าดับขั้น D+ มีค่าล าดับขั้นเป็น ๑.๕ 
ล าดับขั้น D มีค่าล าดับขั้นเป็น ๑ 
ล าดับขั้น F มีค่าล าดับขั้นเป็น ๐ 
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  ๑๑.๖ ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางกระบวนวชิาที่มหาวทิยาลัยก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วย
อักษร S และ U 
  ๑๑.๗ อักษร I เป็นสัญลักษณท์ี่แสดงวา่ นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให้ส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสยับางประการ การให้อกัษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
และการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบัน 
   นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน ๔ สัปดาห์
ของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศกึษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชัน้เรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้สถาบันสมทบเปลี่ยน
อักษร I เป็นล าดับขั้น F หรืออักษร U 
  ๑๑.๘ อักษร P เป็นสัญลักษณท์ี่แสดงว่า กระบวนวชิานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไมม่ีการวดัและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวชิาที่สถาบันสมทบก าหนด 
   อักษร P จะถูกเปล่ียนเมื่อได้รับการวดัและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันสุดท้ายของก าหนดการสอบ
ไล่ประจ าภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้สถาบันสมทบเปลี่ยนอักษร P ให้
เป็นล าดับขั้น F หรืออักษร U 
  ๑๑.๙ อักษร S, U, I และ P ไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
  ๑๑.๑๐ การนับหนว่ยกติสะสม 
   ๑๑.๑๐.๑ กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดบัขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S 
เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิตของกระบวนวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม 
   ๑๑.๑๐.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสดุท้าย 
  ๑๑.๑๑ ให้สถาบันสมทบค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกติและค่าล าดับขั้นของ
กระบวนวิชาทั้งหมดที่นกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรยีน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ ครั้ง ให้คดิทุกครั้ง 
  ๑๑.๑๒ การค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ีย ให้น าผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้น
ของทุกๆ กระบวนวิชา ตามข้อ ๑๑.๑๑ มารวมกัน แล้วหารดว้ยผลบวกของหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด นอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ ๑๑.๙ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 
  ๑๑.๑๓ ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลกัสูตรสาขาวิชาได้
ก าหนดไว้ นักศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนได้ล าดับขั้นเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
สาขาวิชา 
 ข้อ ๑๒ การเสนอให้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ๑๒.๑ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศกึษาจะส าเร็จการศึกษา ให้สถาบันสมทบเสนอชื่อ
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านคณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  ๑๒.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
   ๑๒.๒.๑ ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามเงือ่นไขและแผนก าหนดการศกึษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันสมทบ และต้องไม่มีกระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ อักษร P 
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   ๑๒.๒.๒ ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ๔ ปี และไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) 
   ๑๒.๒.๓ มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียหมวดวิชาเอกหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และมีค่าล าดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
   ๑๒.๒.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
   ๑๒.๒.๕ เป็นผู้มีคณุสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนกัศึกษาทีจ่ะเสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญาของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
  ๑๒.๓ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ใหส้ถาบันสมทบเสนอชื่อนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา
ตามข้อ ๑๒.๑ พร้อมรายละเอยีดตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการประจ า
สถาบันสมทบและมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพื่อน าเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษา ด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
  ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรกัษาการตามข้อบงัคับนี้ ในกรณีพิเศษให้อธกิารบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
                            ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
         (ลงนาม) มีชัย  ฤชุพันธุ ์
 (นายมีชัย  ฤชุพนัธุ์) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ตามที่มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ได้รบัวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เปน็
สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การด าเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จงึเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
เกี่ยวกับสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ดังนี ้
 ๑. การแจง้รายชือ่นักศึกษาสถาบันสมทบ 
  ๑.๑ ให้สถาบันสมทบแจ้งรายชือ่นักศึกษาใหม่ทุกคนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พร้อมทั้งน าส่งค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันสมทบ 
  ๑.๒ ให้สถาบันสมทบแจ้งรายชือ่นักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ลงทะเบยีนเรียน ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก
ภาคการศึกษา ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน พร้อมทั้งน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าบ ารุงการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒. การเสนอขออนุมัติปริญญา 
  ๒.๑เมื่อเปิดภาคการศึกษา ให้สถาบันสมทบแจ้งรายชื่อนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยระบุชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งน าส่งคา่ธรรมเนียม
ขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๒เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและภายหลังการสอบประมวลความรู้ ให้สถาบันสมทบเสนอรายชือ่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา พร้อมค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยหมวดวิชาเอกหรือวิชาชพีต่อ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยเสนอผ่านคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบ เพื่อด าเนนิการเสนอ
ขออนุมัติปริญญาต่อไป 
 ๓. การก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษา 
  ๓.๑ ให้สถาบันสมทบพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
  ๓.๒ ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประจ าสถาบนัสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  ๓.๓ ให้สถาบันสมทบรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ทุกภาคการศึกษาปกติ 
โดยด าเนินการเมื่อส้ินสุดการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
  ๓.๔ ให้สถาบันสมทบรายงานผลการด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้งต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดย
เสนอผ่านคณะพยาบาลศาสตร ์และคณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วันที ่ ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                                                                      (ลงนาม)  โชติ  ธีตรานนท ์
                                (ศาสตราจารย์โชติ  ธีตรานนท)์ 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



  ๙๔   

 

 

   

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ส าหรับสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงใหต้ราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
          ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔”  
          ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับกับนักศกึษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
                ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๒ แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส าหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน  
  “๕.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง ๒ ปี) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น  
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากความบกพรอ่งของทางราชการ สภามหาวิทยาลยั
โดยข้อเสนอแนะของอธิการบดอีาจอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”* 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรกัษาการตามข้อบงัคับนี้  
                                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                  (ลงนาม) มีชัย  ฤชุพันธุ ์
 (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* หมายเหต ุ  สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคบัฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมนีักศึกษาบางรายซึ่งได้ใช้วุฒิ
การศึกษาจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยที่ตนเองเป็นนักเรยีนในระบบโรงเรียนด้วย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๔๑ 
กรมการศึกษานอกโรงเรยีนประกาศงดรับนักเรยีนในระบบโรงเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน และถา้เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนมาเรียนหากภายหลังตรวจพบสถานศึกษาจะปรับผลการเรียนเป็นโมฆะ 
เนื่องจากเรื่องนีเ้ป็นความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ออกประกาศนียบัตรรับรองคณุวุฒิให้แก่นักเรียนโดยไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนผู้นั้นเป็นนักเรยีนในระบบโรงเรียนหรือไม่ ซึ่งถ้านักเรียนได้สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่และได้ลงทะเบียนแล้วระยะเวลาหนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่านกัศึกษาถกูปรับผลการเรยีนใน
สถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นโมฆะ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถือว่า
ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีเช่นนี้สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นกัศกึษาผู้นั้น
สามารถศึกษาตอ่ไปได้โดยไม่ตอ้งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



  ๙๕   
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  ๙๖   

 

 

   

 
บทบาทหน้าทีข่องกลุ่มวิชาการ 

วิทยาลัยก าหนดการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยรองผู้อ านวยการเป็นหัวหน้า
กลุ่ม  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีพ่ัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร  วางแผนก ากับตดิตามการน าหลกัสูตร
ไปใช้และการประเมินหลักสูตร  พัฒนาระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบิหาร
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
 ๑. ก าหนดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

๒. วางแผน ก ากับ ติดตามการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามระบบและกลไกการท างานคุณภาพ ตามตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี   รวมถึงการบริหารหลักสูตร ได้แก่ 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้โดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษา และประเมินผลหลักสูตร ตลอดจน
การจัดภาระงานการสอนของอาจารย์ โดยประสานงานร่วมกับกรรมการหลักสูตร 
 ๓. ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือ การด าเนินงานของงานจัดการศึกษา  และงานทะเบียน วัด และประเมินผลให้
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่  สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๔. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการวิจัยในชั้นเรียน  คลินิก  และชุมชน 
 ๕. ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อก าหนดแผนงานการบูรณาการการบริการวิชาการ  และการ
ท าวิจัย เพื่อน าความรู้หรือประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

๖. วางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณด้านการจัดการศึกษา   งานทะเบียน การวัด และ
ประเมิน  

๗. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  สถานบริการสุขภาพทุกระดับ  และ
ชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

๘.ให้การช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน โดยการจัดทีมนิเทศ 

๙. ประเมินผลการด าเนินการ การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิชาการประจ าปีการศึกษา รวมถึง
งบประมาณของการบริหารงานวิชาการทั้งหมด 

๑๐.วางแผนอัตราก าลัง  คัดเลือก และพัฒนาสมรถนะอาจารย์ด้านวิชาการ การเรยีนการสอน การวัดและ
ประเมินผลโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

๑๑. วิเคราะห์ จัดท าภาระงานด้านวิชาการ 
๑๒. จัดท าตัวชี้วัดด้านวิชาการและประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 
นอกจากนี้กลุ่มวิชาการก าหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อการบริหารหลักสูตรและด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ก าหนดกลุ่มงาน กลุ่มวิชาดังนี้ 

 
 



  ๙๗   

 

 

   

๑.๑ งานจัดการศึกษา มีลักษณะงานคือวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาคการศึกษา และรายปี
การศึกษา  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานจัดการศึกษา 

๑. ท าแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

๒. ท าแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา โดยจัดท าคู่มือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบและกลไกและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ  ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้อาจารย์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

๕. บริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่เอือ้
ต่อการเรียนการสอน 

๖. จัดหา  บ ารุงรักษาและบริหารทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

๗. ด าเนินการประมวลผลการจัดการเรียนการสอนรายชั้นปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนปีต่อไป 

๘. ประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรและติดตามประเมินผลหลักสูตรบริหารจัดการโครงการและตัวบ่งชี้
คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 

๙. บริหารจัดการโครงการและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑.๒ งานทะเบยีน วัดและประมวลผล  มีลักษณะงานคือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การจัดท า

แบบทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบ การจัดระบบคลังข้อสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา การแจ้งผลสอบ การออกเอกสารส าคัญในการส าเร็จการศึกษา  และการ
ให้บริการตอบปญัหา แก่นักศึกษาและผู้เรียน  ตลอดจนการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านเทคนิคการวัดผล และประเมินผล  

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานทะเบียน วัดและประมวลผล   
๑.วางแผน และด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยประสานกับสถาบันพระบรมราชชนก และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๒.จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
๓.ให้บริการด้านสถานะภาพของนักศึกษา เช่น ใบรับรองสถานะภาพนักศึกษา  บัตรประจ าตัว 

นักศึกษา  การรักษาสถานภาพนักศึกษา   การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา  และการรับทุนสนับสนุนการศึกษาที่มีสัญญา
ผูกมัดการท างานตามต้นสังกัด 

๔.รับลงทะเบียนการศึกษา  การเพิ่มรายวิชา   การถอนรายวิชา   
๕.การออกเอกสารและด าเนินการเกี่ยวกับการส าเร็จการศกึษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต  และการสอบขึ้น

ทะเบียนเพื่อขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และติดตามผลการสอบขึ้นทะเบียนของนักศึกษา/บัณฑิตใน
ครั้งแรกและภายใน ๑ ปี    การรับพระราชทานปริญญาบัตร  และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศษิย์เก่า ได้แก่ 
รายงานผลการเรียน (Transcript)  ฯลฯ 



  ๙๘   

 

 

   

๖.การจัดท าแบบทดสอบที่มีคณุภาพ โดยการวิพากษ์ วิเคราะห์แบบทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบ  จัดท าคลัง
ข้อสอบมาตรฐาน  และการท าลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบ 

๗. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา  การประมวลผลและแจ้งผลการสอบ และ
ประมวลผลการเรียนรายปีการศึกษา   และตลอดหลักสูตรของนักศึกษา 

๘. วิเคราะห์และประมวลผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  
และแบบประเมินต่าง ๆ  

๙. ประเมินสมรรถนะนักศกึษารายชั้นปี    และประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์บณัฑิตวิทยาลัย    เอกลักษณข์องสถาบัน และคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา   และ
ประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิต 

๑๐.บริหารจัดการโครงการและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑.๓ กลุ่มวิชา มีลักษณะงานคอืวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามกลุ่มวิชา  ด าเนินการจดัการเรียน

การสอนและวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มวิชา 

๑. วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของกลุ่มวิชา โดยบรูณาการกับการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่
สังคม 

๒. ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา(มคอ.๓,มคอ.๔, มคอ.
๕ และมคอ.๖) 

๓. จัดหา บ ารุงรักษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศกึษา ได้แก่ ห้องทดลอง ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามที่รับผิดชอบ 

๔. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนักศึกษาและอาจารย์   ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาและอาจารย์ 

๕. ประเมินสมรรถนะนักศึกษารายชั้นปี    และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับลักษณะวิชา   อัต
ลักษณ์บัณฑิตวทิยาลัย    เอกลักษณข์องสถาบัน   

๖. จัดท าค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกไตรมาศ 

๗. รายงานผลการจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มวชิาทุกภาคการศึกษา และปีการศึกษา 

๘. สร้างองค์ความรู้ใหมจ่ากการวจิัยและบริการวชิาการแก่สงัคม 

๙. พัฒนาสมรถนะอาจารยใ์นกลุ่มวิชาด้านวิชาการ การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลโดยประสานงานกับ
งานพัฒนาบุคลากรภายใน  

๑๐. บริหารจัดการโครงการและตวับ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



  ๙๙   

 

 

   

หน้าที่อาจารยป์ระจ าชั้น 

๑. ชี้แจงและแจ้งเรื่องต่าง ๆให้นักศึกษา เช่น แผนการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน  การใช้คู่มือนักศึกษา 

กฎระเบียบต่างๆ  วิธีการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป 

๒. เป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ เช่น ประสานนโยบายของสถาบันกับนักศึกษา กับผู้ปกครองและเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา 

๓. เป็นที่ปรึกษา รับฟังปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ความประพฤติและด้านอื่น ๆ 

๔. จัดเตรียมบอร์ดชั้นปี ห้องเรียน ให้พร้อมส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา และ

ตรวจตราความพร้อมระหว่างภาคเรียนเป็นระยะ ๆ ถ้ามีอุปกรณ์ช ารุดให้แจ้งและส่งซ่อม 

๕. กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ครบ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี

ความสุข และมีความภูมิใจในวิชาชีพ 

๖. ให้ความร่วมมือ ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ เช่น ร่วมประชุมน าเสนอการออกแบบ

การสอนชั้น การแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน จัดกลุ่มการฝึกภาคปฏิบัติ ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน การสอนซ่อมเสริม การวัดผลการศึกษาประจ าภาคเรียนต่าง ๆ  เป็นต้น 

๗. อบรม สั่งสอน แนะน า และดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถงึ มีการพบกับนักศึกษาอยา่งน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ

แล้วแต่ความเหมาะสม 

๘. จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาและผลการประเมินสมรรถนะรายชั้นปีส่งกลุ่มงาน

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐๐   

 

 

   

 

 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
ที่   ๐๔๔ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการหลกัสูตร 
........................................ 

  เพื่อใหส้ามารถปฏบิัติภารกิจในการก าหนดนโยบายและวางแผนการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ สาขาพยาบาลศาสตร ์ ของส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  
กระทรวงศึกษาธกิาร  และสอดคล้องกับระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในสังกดั พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ฉบับปรับปรุง)   วิทยาลัยจึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยมีวาระการท างาน  ๓ ปีการศึกษา ตามรายชื่อดังนี ้
 ๑. ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  ประธาน 
 ๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ     รองประธาน 
 ๓. ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ
 ๔. ผู้แทนจากส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ
 ๕. รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
 ๖. รองผู้อ านวยการกลุ่มวจิัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 ๗. รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
 ๘. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
 ๙. หัวหนา้กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการศึกษาทั่วไป  กรรมการ 

๑๐. หัวหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน   กรรมการ 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลสตูิศาสตร ์   กรรมการ 
๑๒. หัวหน้ากลุ่มวชิาบริหารการพยาบาลและแนวคดิพืน้ฐาน  กรรมการ 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลจติเวช    กรรมการ 
๑๔. หัวหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ   กรรมการ 
๑๕. หัวหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลเดก็    กรรมการ 
๑๕. หัวหน้างานจดัการศกึษา     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๖. หัวหน้างานทะเบียน  วัดและประเมินผล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าท่ี  

๑. ก าหนดนโยบายการบรหิาร  พัฒนาและประเมินหลักสูตร  
๒. ให้การรบัรองแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา และแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
๓. ก ากบั ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
๔. ก ากบั ติดตามการด าเนินการใช้หลกัสูตรและบริหารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา  
๕. พิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสตูรใหม่  และหรือการปิดหลักสูตร.  
๖. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑ ครั้ง 

      สั่ง ณ วันที่     ๑๔     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 \ 
  (นางสาวมุกดา    สีตลานุชิต) 
                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  



  ๑๐๑   

 

 

   

  
ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

ที่   ๐๔๕ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการ 

........................................ 
  เพื่อใหส้ามารถปฏบิัติภารกิจในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน และการมสี่วนร่วมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยาลยัจึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมวีาระการท างาน  ๓ ปีการศึกษา  ตามรายชือ่ดังนี ้
  ๑. นางสาวมกุดา  สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาววาสนา           มั่งคั่ง  ประธานกรรมการ 
  ๓. ผู้แทนจากกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลล าปาง กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ

 ๔. ผู้แทนจากชุมชนป่าขาม   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ
 ๕. นางวิภา    เอีย่มส าอางค์    จารามิลโล  รองประธาน 
 ๖. นางสาวสิริอร  พัวสิร ิ  กรรมการ 
 ๗. นางภรต ี  ถูกจิตร  กรรมการ 
 ๘. นางจิราภรณ ์  มั่นศุข  กรรมการ 
 ๙. นางศิริวรรณ  ใบตระกลู  กรรมการ 
 ๑๐. นางนงลกัษณ์  พรหมติงการ กรรมการ 

๑๑. นางปาริชาต ิ  ตุลาพันธุ ์  กรรมการ 
๑๒.นางสาวสุวัฒนา  ค าสุข  กรรมการ 

 ๑๓. นางมณีรตัน ์  พันธ์สวสัดิ ์ กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวเสาวภา  เด็ดขาด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางรุ่งนภา  สูตินันท์โอภาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวพชัรน์ันท ์ วิวรากานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้าท่ี  

๑. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษาและแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรรับรอง 

๒. จัดท าแผนการเงินเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายปีงบประมาณและปีการศึกษา 

๓. จัดท าภาระงานด้านวิชาการของอาจารย ์

๔. ก ากบั ติดตาม การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน  เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑม์าตรฐาน ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล และให้
เป็นไปตามภาระงานด้านวิชาการ  ให้การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นขณะด าเนินการจดัการเรียนการสอน 

๕. ก ากบัติดตามการใช้จ่ายเงินทีเ่กี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนแผนงาน/โครงการของกลุ่มวิชาและงานจัดการศึกษา  งาน
ทะเบียน  วัดและประมวลผล 

๖. ติดตามการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กลุ่มวิชา รายชั้นปี เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน ครั้งต่อไป  

๗. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคการศกึษาละ  ๑ ครั้ง  
                                                           สั่ง ณ วันที่   ๑๔    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

 
         (นางสาวมุกดา   สีตลานุชิต) 
                               ผูอ้ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  



  ๑๐๒   

 

 

   

  
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
ที่   ๐๔๖ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
........................................ 

  เนื่องด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้มกีารทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชาเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน การประเมิน ผลการเรียนรู้(เกรด)  และการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ะดับหลักสตูรเพื่อประเมนิความส าเรจ็ของการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ ดงันั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ดังกลา่วเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยจึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยมวีาระการท างาน  ๓ ปีการศกึษา ตามรายชื่อดังนี ้
  ๑. นางสาวมกุดา  สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาววาสนา           มั่งคั่ง  ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสิริอร  พัวสิร ิ  รองประธาน 
 ๔. นางสาวสุดาวัลย ์  สายสืบ  กรรมการ 
 ๕. นางวิภา   เอี่ยมส าอางค์   จารามิลโล  กรรมการ 
 ๖. นางภรต ี  ถูกจิตร  กรรมการ 
 ๗. นางจิราภรณ ์  มั่นศุข  กรรมการ 
 ๘. นางศิริวรรณ  ใบตระกลู  กรรมการ 
 ๙. นางนงลกัษณ ์  พรหมติงการ กรรมการ 

๑๐. นางปาริชาต ิ  ตุลาพันธุ ์  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุวัฒนา  ค าสุข  กรรมการ 

 ๑๒. นางมณีรตัน ์  พันธ์สวสัดิ ์ กรรมการ 
 ๑๓. นางชมพูนุท              แสงวิจิตร  กรรมการ 
 ๑๔. นางรุ่งนภา  สูตินันท์โอภาส กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวบุศรนิทร ์ ผัดวัง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖.นางสาวสิริวัฒน ์  อายุวัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวยุพด ี  อมราภรณ์พิสุทธิ ์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

   หน้าท่ี  

๑. จัดท าแผนทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา และตลอดปีการศึกษา 

๒. ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา และให้การรบัรองผลการเรียนรูร้ายวิชา 

๓. ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทกุด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  

๔. ประมวลผลการเรยีนรายภาคการศกึษา รายชั้นปี  และตลอดหลกัสูตร และให้การรับรองผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๕. รายงานสรุปผลทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา ปกีารศึกษา เสนอผู้อ านวยการและหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร  

๖. รายงานสรุปผลตรวจสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  เสนอคณะกรรมการหลักสูตร  

๗. รายงานสรุปประมวลผลการเรียนรายภาคการศึกษารายช้ันปีและตลอดหลักสตูร เสนอผู้อ านวยการและหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร เพื่อรับรอง 

 



  ๑๐๓   

 

 

   

 
  
     สั่ง ณ วันที่   ๑๔  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
         (นางสาวมุกดา   สีตลานุชิต) 
                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๔   

 

 

   

 

  
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
ที่ ๐๔๗ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพข้อสอบ 
........................................ 

  เนื่องด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดกลยุทธก์ารประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการวัดและประเมนิผลต้องต้องด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ ใช้วธิีการประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ผลการรู้เรียนรู้และกจิกรรมการเรียนการสอน และสภาการพยาบาลก าหนดองค์ประกอบ ดัชนีของการรับรองสถาบันการศึกษา 
การพยาบาลและผดุงครรภ ์เกณฑท์ั่วไปข้อ ๒.๕ การวัดและประเมินผลให้มีกาวิพากษ์ขอ้สอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล  ดังนั้นเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยจึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยมีวาระการท างาน  ๓ ปีการศึกษา ตาม
รายชือ่ดังนี ้
  ๑. นางสาวมกุดา  สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาววาสนา           มั่งคั่ง  ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสิริอร  พัวสิร ิ  รองประธาน 
 ๔. นางสาววิลาวัลย์         ต่อปัญญา  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุดาวัลย ์  สายสืบ  กรรมการ 
 ๖. นางวิภา   เอี่ยมส าอางค์   จารามิลโล  กรรมการ 
 ๗. นางรุ่งนภา  สูตินันท์โอภาส กรรมการ 

๘. นางภรต ี  ถูกจิตร  กรรมการ 
 ๙. นางจิราภรณ ์  มั่นศุข  กรรมการ 
 ๑๐. นางศิริวรรณ  ใบตระกลู  กรรมการ 
 ๑๑. นางนงลกัษณ์  พรหมติงการ กรรมการ 

๑๒. นางปาริชาต ิ  ตุลาพันธุ ์  กรรมการ 
๑๓.นางสาวสุวัฒนา  ค าสุข  กรรมการ 

 ๑๔. นางมณีรตัน ์  พันธ์สวสัดิ ์ กรรมการ 
 ๑๕.นางสมจิตร                สิทธิวงศ ์  กรรมการ 
 ๑๖นางสาวบุศรินทร ์ ผัดวัง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗.นางสาวสิริวัฒน ์  อายุวัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวยุพด ี  อมราภรณ์พิสุทธิ ์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

   หน้าท่ี  

๑. จัดท าแผนวิพากษข์้อสอบทุกภาคการศึกษา และตลอดปีการศึกษา 

๒. ด าเนินการวพิากษข์้อสอบทุกรายวิชา 

๓. ก ากบัติดตาม การแก้ไข ปรับปรงุข้อสอบให้มีประสิทธภิาพ 

๔. รายงานสรุปผลวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี ทุกภาคการศกึษาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
เพื่อด าเนินการต่อ  

๕. น าผลจากรายงานสรุปผลข้อ ๔ ไปก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพขอ้สอบต่อไป  
 



  ๑๐๕   

 

 

   

 
สั่ง ณ วันที่  ๑๔   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

 
 
 
         (นางสาวมุกดา   สีตลานุชิต) 
                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  ๑๐๖   

 

 

   

 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
ที่  ๐๕๑ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
........................................ 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น  โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชน
ภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ  องค์ประกอบที่  ๒ การผลิตบัณฑิต  ก าหนดว่าทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนามก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ก าหนดให้มีน าผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการวิจัย(สมศ ๘)  เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว วิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยมีวาระการท างาน  ๓ ปีการศึกษา ตาม
รายชื่อดังนี้ 
  ๑. นางสาวมุกดา  สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาววาสนา           มั่งคั่ง  ประธานกรรมการ 
 ๓. นางวิภา   เอีย่มส าอางค์   จารามิลโล  รองประธาน 
 ๔. นางสาวสิริอร  พัวสิริ  รองประธาน 
 ๕. นางคนึงนิตย์               สุบรรพวงศ์  กรรมการ 
 ๖. นายถาวร  ล่อกา  กรรมการ 
 ๗. นางพยอม  ถิ่นอ่วน  กรรมการ 
 ๘. นางสาวเสาวภา  เด็ดขาด  กรรมการ 

๙.นางภรตี   ถูกจิตร  กรรมการ 
 ๑๐. นางจิราภรณ์  มั่นศุข  กรรมการ 
 ๑๑. นางศิริวรรณ  ใบตระกูล  กรรมการ 
 ๑๒. นางนงลักษณ์  พรหมติงการ กรรมการ 

๑๓. นางปาริชาติ  ตุลาพันธุ์  กรรมการ 
๑๔.นางสาวสุวัฒนา  ค าสุข  กรรมการ 

 ๑๕. นางมณีรัตน ์  พันธ์สวัสดิ์  กรรมการ 
 ๑๖. นางรุ่งนภา  สูตินันท์โอภาส กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นางสาวพัชร์นันท์  วิวรากานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าที่  

๑. จัดท าแผนการน าเสนอออกแบบการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

๒. ด าเนินการพิจารณาให้ความคิดเห็น ออกแบบการสอนรายวิชาเพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   

๓. ให้การรับรองออกแบบการสอนรายวิชา (มคอ ๒ มคอ ๓) 

๔. ก ากับติดตามการจัดการเรียนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามออกแบบการสอนรายวิชาที่ให้การรับรอง 

๕. ติดตามรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ ๔ มคอ ๕) และปัญหาอุปสรรค ทุกภาคการศึกษาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการเพื่อด าเนินการต่อไป 

๖. น าผลจากรายงานสรุปผลข้อ ๕ (มคอ ๔ มคอ ๕)  ไปพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอ่ไป   
 



  ๑๐๗   

 

 

   

 
สั่ง ณ วันที่    ๑๕      เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

 
 
          (นางสาวมุกดา   สีตลานุชิต) 
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๘   

 

 

   

 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
ที่  ๐๕๐/ ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการท าลายขอ้สอบ 
........................................ 

  เนื่องด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดกลยุทธก์ารประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการวัดและประเมนิผลต้องต้องด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ   ใช้วธิกีารประเมินผลที่หลากหลายในแตล่ะภาคการศึกษา  
วิทยาลัยจึงจัดใหม้กีารสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้อย่างน้อยภาคการศกึษาละ ๒ ครั้ง จึงท าให้มีข้อสอบ(กระดาษค าถาม) เป็นจ านวนมาก  
เพ่ือใหก้ารท าลายข้อสอบเป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยจึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยมีวาระการท างาน  ๓ ปี
การศึกษา ตามรายชื่อดังนี้ 
  ๑. นางสาวมกุดา  สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

 ๒. นางสาววาสนา           มั่งคั่ง  ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสิริอร  พัวสิร ิ  รองประธาน 
 ๔. นางสาวสุดาวัลย ์  สายสืบ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสิริวัฒน์  อายุวัฒน ์  กรรมการ 
 ๖. นายอนนท์                  สุภาภรณ ์  กรรมการ 
 ๗. นางสาวบุศรินทร์  ผัดวัง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวพัชร์นนัท ์ วิวรากานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   หน้าท่ี  

๑. จัดท าแผนท าลายข้อสอบตลอดปีการศึกษา 

๒. ด าเนินการส ารวจ  รวบรวม บันทึกจ านวนชุดข้อสอบทีจ่ะท าลาย  ขนย้าย และน าไปท าลายโดยการอัดกระดาษ 

๓. รายงานสรุปผลการท าลายข้อสอบปญัหาอุปสรรค ทุกภาคการศกึษาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อด าเนินการต่อไป 

๔. น าผลจากรายงานสรุปผลข้อ ๔ ไปพฒันาการท างานตอ่ไป  
 

 
สั่ง ณ วันที่   ๑๕  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 

 
 
         (นางสาวมุกดา   สีตลานุชิต) 
                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  
 
  
 
 
 
  


