
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

สําหรับสถาบันสมทบ  พ.ศ. 2542 
 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบันสมทบ มหาวทิยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 และมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2542 จึงใหตราขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สําหรับสถาบนัสมทบ ไวดงัตอไปนี ้
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
สําหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. 2542” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกลาวไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบังคับนี ้
  “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถานศกึษาที่เปดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตรที่มาสมทบกบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพื่อเรียนหรือเพื่อรวมสอบ และรบัปริญญาหรือวุฒบิตัรจากมหาวทิยาลัย 
  “ผูอํานวยการสถาบัน” หมายถึง ผูอาํนวยการสถานศกึษาที่เปนสถาบันสมทบ 
 ขอ 5 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนกัศึกษา 
  5.1 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

5.2 สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 
2 ป) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรระดบัตน 
  5.3 เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง โดยไมเปนโรคหรือภาวะอนัเปนอปุสรรคในการศึกษา 
  5.4 คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันสมทบกําหนด 
 ขอ 6 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 
  6.1 ใหสถาบันสมทบทําการสอบคัดเลอืกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา เขาเปน
นักศึกษาเปนคราวๆ ไป ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอดุมศกึษา ทบวงมหาวิทยาลัย เวนแตหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรระดับตน 
  6.2 สถาบันสมทบ อาจทําการคัดเลอืกผูสําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เขาเปน
นักศึกษาตามระบบการคัดเลอืกอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
  7.1 การรายงานตัวเพือ่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของสถาบนัสมทบ 
  7.2 เมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว ใหสถาบันสมทบกําหนดรหัสประจําตัวนักศกึษา และจัดอาจารยที่
ปรึกษาให 
  7.3 เมื่อสถาบันสมทบกําหนดรหัสประจําตัวนักศกึษาแลว ใหสถาบนัสมทบจัดสงรายชือ่และรหัสประจําตัว
นักศึกษาใหมหาวทิยาลัยเชียงใหม เพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษาสถาบนัสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ขอ 8 ระบบการศึกษา 
  8.1 ใหสถาบันสมทบใชระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาค
การศึกษาบังคับ ใชระยะเวลาการศกึษาภาคการศึกษาละประมาณ 18 สัปดาห สถาบันสมทบอาจเปดภาคฤดูรอน ซ่ึงเปนภาคการศึกษา
ไมบังคับ ใชระยะเวลาการศกึษาประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 
   ในกรณีที่หลักสูตรมีกระบวนวิชาทีจ่ําเปนตองเปดสอนในภาคฤดูรอน เพื่อการฝกงานหรอืฝกภาคสนาม
หรือกรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวชิานั้น ใหถอืเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศกึษาปกต ิ
  8.2 ใหสถาบันสมทบใชระบบหนวยกติในการดําเนนิการศึกษา จํานวนหนวยกิตบงถึงปรมิาณการศกึษาของ
แตละกระบวนวชิา 
   การกําหนดหนวยกิตของแตละกระบวนวชิาใหถอืเกณฑ ดังนี ้



  8.2.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ใหกําหนด 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกต ิไมนอย
กวา 15 ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต 
  8.2.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิใหกําหนด 2-3 ชั่วโมง ตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ 
ระหวาง 30-45 ชัว่โมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต 
  8.2.3 การฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ใหกําหนด 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ 
ระหวาง 45-90 ชัว่โมง เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต 
  8.3 สถาบันสมทบอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน สําหรับการลงทะเบยีนบางกระบวนวชิา เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นอยางมปีระสิทธิภาพ 
  8.4 กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีรหัสกระบวนวิชา และชื่อกระบวนวิชากํากบัไว 
 ขอ 9 หลักสูตรสาขาวิชา 
  9.1 หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ สําหรับสถาบนัสมทบ ประกอบดวยกลุมกระบวนวชิาใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรเปนแกนกลาง และกลุมกระบวนวชิาจากสาขาวิชาอื่นเปนสวนประกอบ ใชเวลาเรียน 4 ป 
  9.2 หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ สําหรับสถาบนัสมทบ ประกอบดวย 
  9.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือพืน้ฐานทั่วไป เปนกลุมกระบวนวิชาที่มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรอบ
รู มีโลกทศันที่กวางไกล มีความสามารถในการใชภาษาและการตดิตอส่ือสาร สามารถคดิอยางมีเหตุผล เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
   9.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ เปนกลุมกระบวนวิชาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือบางกระบวนวชิาใน
สาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวของกันโดยตรง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามคีวามรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชพี ประกอบดวย วิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาเอกหรือวิชาชพี 
   9.2.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี เปนกลุมกระบวนวิชาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเลอืกเรียนไดอีกจาํนวนหนึ่ง 
นอกเหนอืไปจากวิชาเฉพาะ โดยมคีวามมุงหมายเพื่อขยายความสัมพนัธทางวิชาการใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริม
ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคลใหไดมากยิ่งขึ้น 
  9.3 หลักสูตรเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ สําหรับสถาบนัสมทบ ใหมีจํานวนหนวยกิตสะสมรวม 130-
150 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
  9.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือพืน้ฐานทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา
สังคมศาสตร กลุมวิชามนษุยศาสตร กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยอาจจดัเปนกระบวน
วิชาหรือเปนลักษณะบูรณาการแบบใดๆ ก็ได 
   9.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 84 หนวยกิต ประกอบดวย 
    (1) วิชาพืน้ฐานวิชาชพี ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 
    (2) วิชาเอกหรอืวิชาชพี ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
   9.3.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
  ทั้งนี้ ใหมีโครงสรางหลักสูตรที่เทยีบไดกบัหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
  9.4 สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) ใหถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ซ่ึงสะทอนปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ โดยครบถวน และใหมีโครงสรางหลักสูตรที่เทียบ
ไดกบัหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอเนือ่ง 2 ป) ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
  9.5 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ สําหรับสถาบนัสมทบ ใหสถาบนัสมทบจดัทําแผนกําหนดการศึกษา
และดําเนินการใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในแผนกําหนดการศึกษา เพื่อใหสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาใหสอดคลองกับ
หลักสูตร 
  9.6 ใหสถาบันสมทบ กําหนดใหมีคณะกรรมการหลักสูตรคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูอํานวยการสถาบนั หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร 1 คน เปนกรรมการ และหัวหนาภาควิชาหรือผูแทน จํานวน
ไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ มีหนาที่เสนอแนะตอผูบริหารสถาบนัสมทบในเรื่องดังตอไปนี ้
   9.6.1 การจัดทาํแผนกําหนดการศกึษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับ
สถาบันสมทบ 
   9.6.2 การติดตามประเมนิผลและพัฒนาหลักสูตร 



   9.6.3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และใหคําปรึกษาอืน่ๆ เกี่ยวกับ
วิชาการ 
 ขอ 10 การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
  ใหสถาบันสมทบ จัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาและใหนักศกึษาถอืปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี ้
  10.1 การลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ นกัศึกษาตองไดรับการอนุมตัิจากอาจารยที่ปรึกษา  
  10.2 กระบวนวิชาใดทีเ่คยไดรับลําดบัขัน้ C หรือสูงกวา จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอกีไมได ยกเวน
กระบวนวิชาที่กาํหนดเปนวชิาเอกหรือวิชาชพี 
   สําหรับกระบวนวชิาเอกของหลกัสูตร หากไดรับลําดบัขั้น A แลว หามลงทะเบียนกระบวนวิชาซํ้าอีก 
  10.3 กระบวนวิชาใดทีไ่ดรับอักษร I หรือ P นักศึกษาไมตองลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอกี 
 ขอ 11 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
  11.1 ใหสถาบันสมทบจัดใหมีการวัดผลการศึกษาในกระบวนวชิาทีน่ักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาละไม
นอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลการศึกษากระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ใหถือวาการเรียนกระบวนวชิานัน้ส้ินสุดลง 
  11.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิไดรับ
การวัดและประเมนิผลในกระบวนวิชานัน้ นอกจากอาจารยผูสอนจะพิจารณาใหมีสิทธ์ินั้น 
   ผูไมมีสิทธ์ิไดรับการประเมินผลตามวรรคแรก จะไดรับลาํดบัขั้น F หรือ อกัษร U 
  11.3 ใหสถาบันสมทบใชระบบลําดบัขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่
กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอกัษร S และ U 
  11.4 สัญลักษณ และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวชิาตางๆ ใหกําหนดดังนี้ 

 สัญลักษณ  ความหมาย 
  A = ดีเย่ียม (EXCELLENT) 
  B+ = ดีมาก (VERY GOOD) 
  B = ดี (GOOD) 
  C+ = ดีพอใช (FAIRLY GOOD) 
  C = พอใช (FAIR) 
  D+ = ออน (POOR) 
  D = ออนมาก (VERY POOR) 
  F = ตก (FAILED) 
  S = เปนที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U = ไมเปนทีพ่อใจ (UNSATISFACTORY) 
  I = การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE) 
  P = การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (IN PROGRESS) 

  11.5 ระบบลําดบัขั้น กาํหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผลการศกึษาของ
นักศึกษาที่ไดรับการประเมินในแตละกระบวนวิชาและมลีําดบัขั้นดังนี้ 

ลําดบัขั้น A มีคาลําดบัขั้นเปน 4 
ลําดบัขั้น B+ มีคาลําดบัขั้นเปน 3.5 
ลําดบัขั้น B มีคาลําดบัขั้นเปน 3 
ลําดบัขั้น C+ มีคาลําดบัขั้นเปน 2.5 
ลําดบัขั้น C มีคาลําดบัขั้นเปน 2 
ลําดบัขั้น D+ มีคาลําดบัขั้นเปน 1.5 
ลําดบัขั้น D มีคาลําดบัขั้นเปน 1 
ลําดบัขั้น F มีคาลําดบัขั้นเปน 0 

  11.6 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ 
U 



  11.7 อักษร I เปนสัญลกัษณที่แสดงวา นกัศึกษาไมสามารถเขารับการวดัผลในกระบวนวิชานัน้ใหสําเร็จสมบูรณได 
โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัตจิาก
ผูอํานวยการสถาบัน 
   นักศึกษาจะตองดาํเนินการขอรบัการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน 4 สัปดาหของภาค
การศึกษาถดัไปทีน่ักศึกษาลงทะเบยีนนับจากวนัเขาชั้นเรียน หากพนกําหนดดังกลาวใหสถาบันสมทบเปลี่ยนอักษร I เปนลําดบัขั้น F 
หรืออักษร U 
  11.8 อักษร P เปนสัญลกัษณที่แสดงวา กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนือ่งอยู ยังไมมีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาทีล่งทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาที่สถาบันสมทบกําหนด 
   อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบไลประจาํ
ภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหสถาบนัสมทบเปลี่ยนอักษร P ใหเปนลําดับขัน้ F หรือ
อักษร U 
  11.9 อักษร S, U, I และ P ไมถูกนํามาคาํนวณหาคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ย 
  11.10 การนับหนวยกิตสะสม 
   11.10.1 กระบวนวิชาที่นกัศึกษาไดลําดบัขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทานั้น จึงจะนบัหนวย
กิตของกระบวนวชิานั้นเปนหนวยกติสะสม 
   11.10.2 ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพียง
คร้ังเดียว และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย 
  11.11 ใหสถาบันสมทบคํานวณคาลาํดบัขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตและคาลาํดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมด
ที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 คร้ัง ใหคิดทุกครั้ง 
  11.12 การคํานวณหาคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําผลคูณของจํานวนหนวยกติกับคาลาํดับขัน้ของทุกๆ 
กระบวนวิชา ตามขอ 11.11 มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของกระบวนวชิาทั้งหมด นอกจากที่ระบุไวในขอ 11.9 ใน
การหารนี้ใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ 
  11.13 ถานักศึกษาไดลําดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรสาขาวิชาไดกําหนดไว 
นักศกึษาจะตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอกีจนไดลําดับขั้นเปนไปตามความตองการของหลักสูตรสาขาวิชา 
 ขอ 12 การเสนอใหไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
  12.1 ในภาคการศกึษาสุดทายที่นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษา ใหสถาบนัสมทบเสนอชื่อนักศกึษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา โดยผานคณะกรรมการประจาํสถาบนัสมทบตอมหาวทิยาลัย ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 
  12.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะตองมีคุณสมบตัิดังตอไปนี ้
   12.2.1 ตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามเงื่อนไขและแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ของสถาบนัสมทบ และตองไมมีกระบวนวิชาใดที่ไดรับอกัษร I หรือ อกัษร P 
   12.2.2 ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 
ป และไมนอยกวา 4 ภาคการศกึษาปกติ สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ตอเนือ่ง 2 ป) 
   12.2.3 มีคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ยหมวดวิชาเอกหรือวชิาชพี ไมนอยกวา 2.00 และมีคาลําดบัขั้นสะสม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00 
   12.2.4 สอบผานการสอบประมวลความรูสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
   12.2.5 เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรตแิละ
ศักดิ์ของนักศกึษาที่จะเสนอขออนุมตัิใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
  12.3 เมื่อส้ินภาคการศกึษาหนึ่งๆ ใหสถาบันสมทบเสนอชื่อนักศึกษาทีจ่ะสําเร็จการศึกษาตามขอ 12.1 พรอม
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดตอคณะพยาบาลศาสตร คณะกรรมการประจําสถาบันสมทบและมหาวิทยาลัย
ตามลําดบั เพือ่นาํเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในกรณีที่นกัศึกษาไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา ดวยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใด มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย 
  ขอ 13 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคบันี้ ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมอีํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 



  ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  ธันวาคม  พ.ศ.2542 
 
 
 (ลงนาม) มีชัย  ฤชพุันธุ 
 (นายมีชัย  ฤชุพนัธุ) 
 นายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

สําหรับสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2544 
 
 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
สําหรับสถาบันสมทบ พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 และ
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 จึงใหตราขอบังคับไวดังตอไปนี ้
          ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
สําหรับสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”  
          ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศกึษาที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป 
                ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 5.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สําหรับสถาบนัสมทบ พ.ศ. 2542 และใหใชความตอไปนี้แทน  
  “5.2 สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 
ป) จะตองสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดบัตน  
   ในกรณีมีเหตุจําเปนอยางย่ิงอนัเนือ่งมาจากความบกพรองของทางราชการ สภามหาวิทยาลัยโดย
ขอเสนอแนะของอธิการบดีอาจอนมุัติใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย”* 
 ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคบันี้  
 

 ประกาศ  ณ  วันที ่21 สิงหาคม  พ.ศ. 2544 
 

 (ลงนาม) มีชัย  ฤชพุันธุ 

 (นายมีชัย  ฤชุพนัธุ) 

 นายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* หมายเหต ุ สภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับฉบบันี้ เนือ่งจากในปจจุบันมีนกัศึกษาบางรายซึ่งไดใชวฒุิการศึกษาจากกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนโดยที่ตนเองเปนนักเรียนในระบบโรงเรียนดวย ซ่ึงในปการศึกษา 2541 กรมการศึกษานอกโรงเรียนประกาศงด
รับนักเรียนในระบบโรงเรียนเขาเรียนในสถานศกึษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และถาเปนนกัเรียนในระบบโรงเรียนมาเรียน
หากภายหลังตรวจพบสถานศึกษาจะปรับผลการเรียนเปนโมฆะ เนือ่งจากเรื่องนี้เปนความบกพรองของกระทรวงศกึษาธิการที่ได
ออกประกาศนียบตัรรับรองคุณวุฒิใหแกนักเรียนโดยไมสามารถตรวจสอบไดวานักเรียนผูนั้นเปนนักเรียนในระบบโรงเรียนหรือไม 
ซ่ึงถานักเรียนไดสอบเขามาเปนนกัศึกษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหมและไดลงทะเบียนแลวระยะเวลาหนึง่ หากปรากฏในภายหลังวา
นักศึกษาถกูปรบัผลการเรียนในสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนโมฆะ ซ่ึงจะทําใหนักศกึษาตองพนสภาพการเปน
นักศึกษาเพราะถอืวาไมไดสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีเชนนี้สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาผู
นั้นสามารถศึกษาตอไปไดโดยไมตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 


