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ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะพยาบาลศาสตรและสภาการพยาบาล ฝายบัณฑิตศึกษาจึงได
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 2) ประกาศขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีความ 

  เกี่ยวของกับการเปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป (Academic advisor)  
 3) ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะพยาบาลศาสตร ท่ีเกี่ยวของในการเปน 

  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
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ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งในความรวมมือท่ีไดรับจากคณาจารยทุกทานเปนอยางดีตลอดมา 
 
 

       (รองศาสตราจารย ดร. พรรณพิไล   ศรีอาภรณ) 
        รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
                มิถุนายน  2551 
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อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป (Academic Advisor) และการเรียนการสอนในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 - อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 6 

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 10 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง หนาท่ีของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกน และ 
ประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

29 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมนักวชิาการหรือ 
นักวิจัย แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

31 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงู 

33 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการวดัและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2539 36 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษา 
    ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

42 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง เงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศ 
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

43 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการ 
ขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 

46 

 - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

48 

- แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพเม่ือไมมาลงทะเบียนเรียนภายใน 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี 
เปดภาคการศึกษาปกติ 

55 



 ค

 
 

สารบัญ  (ตอ) 

 

 หนา 

ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม / คณะพยาบาลศาสตร ท่ีเกี่ยวของในการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ 

 

 - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ 57 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา 
แบบอิสระ 

58 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง การทําการคนควาแบบอิสระของ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

60 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง การทําวิทยานิพนธของ 
     นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

65 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีของประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบรหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวชิา 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  อาจารยท่ีปรึกษา  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ / 
การคนควาแบบอิสระ 

71 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง  องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวจิยั 
เพ่ือวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

75 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง  การลงทะเบียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

78 

- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง  มาตรการเรงรัดการสาํเร็จการศึกษา 80 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง  มาตรการลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่น 
หรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธให 

81 

แนวทางการทําวิทยานิพนธ /  การคนควาแบบอิสระ  

 - แนวทางการทําวทิยานิพนธ 82 

 - แนวทางการคนควาแบบอิสระ / สารนิพนธ 83 

 - แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการวิเคราะหสถานการณ  (Situational analysis) 84 

 - แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการใชกระบวนการแกปญหา (Problem solving) 85 

 - แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการทบทวนวรรณกรรม  (The literature review) 87 

- แนวทางในการทําวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ เกี่ยวกบัการพัฒนา การใช และ 
การประเมินผลแนวปฏิบัติทางคลินิก 

88 



 ง

สารบัญ  (ตอ) 

 

 หนา 

ประกาศสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร 95 

- ประกาศสภาการพยาบาล เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร 
พ.ศ. 2549  เพ่ือใหมีคุณสมบัติท่ีจะขอสอบวัดความรูเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญ 
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

- ประกาศสภาการพยาบาล เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  เพ่ือใหมีคุณสมบัติท่ีจะขอสอบวัดความรูเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู 

ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 

100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ปรัชญา   วิสัยทัศน   พันธกิจ   วัตถุประสงค 
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
1.  ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาลใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับ

โดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสงัคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมท้ังเปนแบบอยาง

ท่ีดีในวิชาชีพ ท้ังน้ีตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีดีมีความรวมมือในการทํางาน โดยการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ืองใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
2.  ปณิธาน และวิสัยทัศน 

 ป 2555 คณะพยาบาลศาสตร จะเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต 

การวิจัยท่ีมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร 

 คณะฯ จะดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังน้ี 
 1. จัดการศึกษาพยาบาล โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ผลิตผลงานวิจยัท้ังระดับพื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูและแกไข 

  ปญหาสุขภาพท้ังในระดับทองถิน่และประเทศ 
 3. ใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกบัความตองการของสงัคม และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
 
4.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลใหเปนคนดี เกง และมีความสุข 
 2. เพ่ือสรางผลงานวิจัยดานสุขภาพใหสอดคลองกบัปญหาของสังคมและประเทศ 
 3. เพ่ือใหบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและวชิาชีพโดยการผสมผสาน

  กับภาระกิจดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 4. เพ่ือเปนผูนําและศูนยรวมทางวชิาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ 
 5. เพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเอง มีระบบบริหารจัดการท่ีมีความคลองตัว และมีการนําเทคโนโลยี

  สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน 
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 6. เพ่ือสงเสริมความรวมมือในภารกิจทุกดานกับสถาบันและหนวยงานตางๆท้ังในระดับประเทศ

  และตางประเทศ 
 7. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 8. เพ่ืออนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 
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โครงสรางการบริหารงานบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

สภามหาวิทยาลัย 
  

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(ท่ีประชุมคณบดี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
 คณะพยาบาลศาสตร 

 

สาขาวิชาการพยาบาล 
ควบคุมการติดเช้ือ ฯ 

สาขาวิชาการพยาบาล

อาชีวอนามัย 

สาขาพยาบาลศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผูใหญ 

สาขาวิชาการบริหาร

การพยาบาล 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผดุงครรภข้ันสูง 

สาขาวิชาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผูสูงอายุ 

สาขาวิชาการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร 
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การดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

เกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑของสภาการพยาบาล แหงประเทศไทย ประกอบดวยหลักสูตร

ตางๆ ดังน้ี 
  1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
   1.1.1 หลักสูตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Clinical Nurse Specialist : CNS)  ไดแก  
หลักสูตรสาขาวชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  การพยาบาลผูใหญ  การพยาบาลผูสูงอาย ุ การพยาบาลสขุภาพจิต

และจิตเวช  การพยาบาลอาชวีอนามัยและ การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 
   1.1.2 หลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ  (Nurse Practitioner : NP)  ไดแก  สาขาวชิาการ
พยาบาลชุมชน และการพยาบาลผูสูงอาย ุ
   1.1.3 หลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง  (Nurse  Midwifery) 
   1.1.4 หลักสูตรการบริหารการพยาบาล 
   1.1.5 หลักสูตรการบริหารการพยาบาล  (นานาชาติ) 

 1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  1.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ปกติ) 
  1.2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นานาชาติ) 
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สรุปจํานวนอาจารยในบัณฑิตวทิยาลัย (อาจารยประจํา) 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ภาควิชา อ. ผศ. อ.ดร. ผศ.ดร. รศ.ดร. รศ. รวม 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร 3 3 1 4 2 3 16 
การพยาบาลจิตเวช 6 1 1 1 1 - 10 

การพยาบาลพ้ืนฐาน - 3 3 - 2 1 9 

การพยาบาลศัลยศาสตร 3 - 3 4 2 3 15 

การพยาบาลสาธารณสุข 5 3 4 2 3 4 21 

การพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา - 5 - - 7 4 16 

การพยาบาลอายุรศาสตร 3 1 4 5 4 - 17 

บริหารการพยาบาล 2 2 4 2 3 1 14 

รวม 22 18 20 18 24 16 118 

*ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

  
อาจารยในบัณฑิต (อาจารยประจํา)     118 คน  

อาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    78   คน  

 
 

อาจารยในบัณฑติวิทยาลัย 
ผศ. 

15.25% 18.14% 
อ. 

 
 อ.ดร. 

16.95%  
รศ. 

13.56% 
 
 
 
 

ผศ.ดร. 

15.25% 
รศ.ดร.

20.34% 
  

 
 
 
 

 



 6 

 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
 
 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีบทบาทหนาท่ีในการใหคําแนะนําและดูแลจัด

แผนกําหนดการศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาใน

เร่ืองอ่ืนตามความเหมาะสม 
 ดังน้ันอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรมีคุณลักษณะ จรรยาบรรณ หนาท่ี และขอ

ควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. คุณลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดี  
  1.1  มีมนุษยสัมพันธดี ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 

  1.2  มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเมตตากรุณา 
  1.3  มีความรับผิดชอบดี มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา 
  1.4  ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว 
  1.5  มีหลักจิตวิทยาในการใหการปรึกษา และมีจรรยาบรรณอาจารยท่ีปรึกษา 
  1.6  มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีได 
  1.7  มีความรูกวางขวางและรับฟงเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
  1.8  ตองรูบทบาทและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาเปนอยางดี 
  1.9  มีประสบการณในหนาท่ีงานอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา 
  อาจารยท่ีปรึกษาตองยึดม่ันในจรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษาดังน้ี 

2.1  อาจารยท่ีปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยจะไมกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิด

ผลเสียแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม 
2.2 อาจารยท่ีปรึกษาตองรักษาขอมูลตางๆเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวของนักศึกษาในความดูแลใหเปน

ความลับ 
2.3 อาจารยท่ีปรึกษาตองพยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต

ความสามารถของตน)  หากมีปญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะชวยเหลือได ก็ควรแนะนํา

นักศึกษาผูน้ันไปรับบริการจากบุคคลากรอ่ืน เชน นักแนะแนว แพทย จิตแพทยและนัก

กฏหมาย เปนตน 
2.4 อาจารยท่ีปรึกษาไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันใด ใหนักศึกษาฟงในทางท่ี

กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันน้ันๆ 
2.5 อาจารยท่ีปรึกษาตองเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพในสาขาท่ีตน

สอน และมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงามเพื่อเปนตัวอยางแกนักศึกษา 
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 3.  หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
  3.1  ดานการศึกษา 
   - ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสตูรและการเลือกกระบวนวชิาเรียน 
   - ใหคําแนะนํานักศึกษา เกี่ยวกบัการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรยีน 
   -  ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ 
   - ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพ่ือเลือกวชิาเอก-โท และการวางแผนการศึกษาใหสอดคลอง    

  กับวัตถุประสงค 
   - ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา 
   - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
   - ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวชิาของนักศึกษาเม่ือพิจารณาเห็นวาการ 
      ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาน้ันๆไมเหมาะสม 
   - ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือน เม่ือผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง 
   - ใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือนักศึกษา เพ่ือแกไขอุปสรรค ปญหาในการเรียน 

      กระบวนวิชาตางๆ 
   - ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษา 
   - ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพ 
  3.2  ดานบริการและพัฒนานักศึกษา 
   - ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และบริการตางๆของมหาวิทยาลัย 

  และชุมชน 
   - ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาสุขภาพอนามัยท้ังสุขภาพกายและ 
        สุขภาพจิต 
   - ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม เชน ปญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยและปญหา 

        การคบเพ่ือน 
   - ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม 
   - ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานอาชีพ ไดแก การใหขอมูลในแงมุมตางๆ เชน ลักษณะ

     ของงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพท่ี 

        นักศึกษากําลังศึกษาอยู 
   -ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
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  3.3  ดานอื่นๆ 
   - พิจารณาคํารองตางๆของนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
   - ประสานงานกับอาจารยผูสอน และหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับคณะ กองกิจการ 

     นักศึกษาและสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือชวยเหลือและเพื่อประโยชนของ 

     นักศึกษา 
   - กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ เพ่ือขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ 
   - เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบเพื่อใชกับระเบียนสะสม 

  ของนักศึกษา 
   - สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารย คณะและ 

  มหาวิทยาลัย 
   - ใหการรับรองนักศึกษา เม่ือนักศึกษาตองการนําไปแสดงเปนหลักฐานสําคัญตอไป 
    - ปอนขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK) มายังผูบริหารและคณะกรรมการอาจารยท่ี 

  ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาตางๆของนักศึกษา 
   - ใหความรวมมือกับคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
   - ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา และหนาท่ีของนักศึกษาตออาจารย
     ท่ีปรึกษา 
   - ในกรณีท่ีนักศึกษาแตงกายไมเรียบรอยหรือมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม อาจารยท่ี

     ปรึกษาตองตักเตือน 
 4.  ขอปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษา 
  4.1  ขอปฏิบัติโดยท่ัวไป 

- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบบริการตางๆของมหาวิทยาลัย วิธีการ  
  ดําเนินการขอมูลในแงมุมตางๆ เพ่ือใหมีความพรอมในการใหการปรึกษาแนะนํา    
  นักศึกษา 
- นัดพบนักศึกษาในความดูแลท้ังหมดกอนวันลงทะเบียนตนภาคการศึกษา เพ่ือทํา  
  ความรูจักนักศึกษาและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบตางๆ 
- นัดพบนักศึกษาในความดูแลท้ังหมด เม่ือทราบผลการสอบกลางภาค (MIDTERM)  
  เพ่ือทราบและแกไขปญหาตางๆของนักศึกษา 

   - ติดตารางเวลา (OFFICE HOUR) ไวท่ีทํางาน เพ่ือใหนักศึกษาเขาพบได 
   - ใหความสนใจเปนพิเศษแกนักศึกษาในโครงการพิเศษหรือนักศึกษาท่ีมีปญหาดาน 
                                     ตางๆ 
   - เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา ใหขอคําแนะนําจาก 
                               คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

 

9 

    - สนใจติดตามขอมูลตางๆในมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา 
  แนะนํานักศึกษา 

   - สนใจติดตามขาวสังคม เศรษฐกจิและการเมือง เพ่ือใหทันเหตุการณทันสมัยอยูเสมอ 
   - สนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ท้ังในดานเทคนิคในการใหการปรึกษาและดานอื่นๆ 
   - ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยท่ีปรึกษา 
  4.2  ขอปฏิบัติเฉพาะกรณี 
   ก. การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

- อาจารยท่ีปรึกษาควรนัดนักศึกษาในความดูแลมาพบกอนการลงทะเบียน  
  เพ่ือปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา 

    - อาจารยท่ีปรึกษาตองติดตามผลการลงทะเบีลนของนักศึกษาผานทาง  
  Internet 
- อาจารยท่ีปรึกษาตองตรวจสอบจํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน ให   
  ถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษา 

   ข. การเพิ่มและการถอนจํานวนวิชา 
- อาจารยท่ีปรึกษาควรตรวจสอบวาการเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาน้ัน 
  ถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถามถึงสาเหตุการเพิ่ม-ถอน  
  กระบวนวิชาน้ันๆ และใหคําแนะนําทาง Internet  

   ค. ทุนการศึกษา 
- อาจารยท่ีปรึกษาควรสอบถามความตองการทุนการศึกษาของนักศึกษา  
  หาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความจําเปนท่ีตองใหความชวยเหลือ และบันทึก 
  ขอมูลเหลาน้ันไวเพ่ือสามารถใชไดทันที 
- พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนักศึกษาท่ีสมควรไดรับทุนการศึกษา เพ่ือ 
เสนอขอรับทุนการศึกษาและแจงขอมูลใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพ่ือ  
ดําเนินการตอไป 

   ง. ปญหาของนักศึกษา 
- แนะนําใหนักศึกษาในความดูแลไปใชบริการท่ีงานแนะแนว กองกิจการ 
  นักศึกษา เม่ือนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเลือกสาขา 
  วิชาเอกหรือปญหาดานสวนตัวท่ีลึกซึ้งได 

 

ท่ีมา :  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (2549).  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2549-2550.   เชียงใหม :               
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 

 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2550 
 

(หนา 10-28) 
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- สําเนา - 

 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เรื่อง  หนาที่ของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกนและประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

 ดวยท่ีประชุม โครงการประชุมวิชาการเร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551   เม่ือวันศุกรท่ี 14 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบให
มีการกําหนดหนาท่ีของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกนและประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังน้ี 

 
หัวหนากลุมกระบวนวิชาแกน (วาระ 2 ป) 

1. ประสานงานกับประธานกระบวนวิชา อาจารยผูรวมสอน และฝายบัณฑิตศึกษา เพื่อวางแผนการจัดการเรียน

การสอน จัดทํา / ปรับปรุงกระบวนวิชาจัดทําตารางสอนกระบวนวิชาใหสอดคลองกับตารางสอนของคณะใหมี

ความชัดเจนตรงกันในแตละ sectionกําหนดผูสอนในแตละตอนจากผูรวมสอนท่ีคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมอบหมาย 

2. แกไขปญหา อุปสรรคขณะท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาโดยประสานงานกับประธาน

กระบวนวิชา 
3. ประสานงานกับประธานกระบวนวิชา ในการรวบรวมผลการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยใน

กระบวนวิชา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและนําเสนอผลการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะไปยังคณะกรรมการมาตรฐาน

พันธกิจ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใชในการประเมินผล 
 
ประธานกระบวนวิชาแกน  

1. ประชุมอาจารยผูรวมสอน เพ่ือ 
1.1. จัดทําตารางสอนกระบวนวิชาใหสอดคลองกับตารางสอนของคณะ 
1.2. กําหนด blueprint การออกขอสอบในแตละหัวขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคกระบวนวชิา 
1.3. กําหนดวันสงขอสอบ วันสอบและจัดอาจารยผูคุมสอบ 
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2. ประสานงานกับอาจารยผูรวมสอนและฝายบัณฑิตศึกษา เพ่ือ 
2.1. จัดทําแผนการสอนในทุกหัวขอ ใหสอดคลองกับลักษณะและวัตถุประสงคกระบวนวิชาตามรูปแบบท่ี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด 
2.2. จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.3. แกไขปญหากรณีอาจารยผูสอนลาปวย ลากิจ 
2.4. ประสานงานการจัดทําขอสอบใหเสร็จตามเวลา 
2.5. รวบรวมผลการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในกระบวนวิชา เพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
3. ปฐมนิเทศและแนะนํากระบวนวิชา วัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน กําหนดการสอบ  

          วิธีและเกณฑการประเมินผล การเขาชั้นเรียน 
 
ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   15  พฤษภาคม  2551 
 
            ลงนาม                   รัตนาวดี   ชอนตะวัน  
               (รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี  ชอนตะวัน) 
                    รองคณบดี  รักษาราชการแทน   

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
 
 
 
 
    สําเนาถูกตอง 
   นงนุช  ไชยยศ 

(นางนงนุช  ไชยยศ) 
 นักวิชาการศึกษา 6 
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- สําเนา - 

 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมนักวชิาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

***************************** 
 

เพ่ือใหการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพและโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวประชุมสามัญคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2551  คณะ

พยาบาลศาสตรจึงกําหนดแนวปฏิบัติการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดังน้ี 
 1. กําหนดเปนภาคบังคับสําหรับนักศึกษาทุกชั้นปในการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ

กับเรื่อง “จริยธรรมทางวิชาการ”  ซึ่งจัดโดยฝายบัณฑิตศึกษา คนละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการปลูกฝงจริยธรรม

นักวิชาการแกนักศึกษาใหมและนักศึกษาท่ีเร่ิมทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระภายหลังการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาจะไดรับมอบวุฒิบัตร และใหนําวุฒิบัตรมาใชประกอบในการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
 2. นักศึกษาแตละสาขาวิชาตองเขารวมโครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการเขียนอางอิง
ตาม APA คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ ท่ีจัดโดยสาขาวิชา เพื่อเนนย้ําความสําคัญใหรูจักเคารพในความคิดและ

สิทธิของผูอื่น และสรางความตระหนักในการใหเกียรติแกผลงานของผูท่ีตองการอางอิง 
 3.  การทํารายงานใหนักศึกษาเนนประเด็นของการวิเคราะห หรือการสังเคราะห เน้ือหาในท่ีได รับ

มอบหมายแตละกระบวนวิชา โดยไมคัดลอกงานของผูอื่นมาจัดทําเปนรายงานของตนเอง 

 4. การประเมินผลงานของนักศึกษา อาจารยจะมีการติดตามเอกสารท่ีนักศึกษาใชในการอางอิงหรือให

นักศึกษานําเอกสารตนฉบับท่ีใชในการอางอิงมาประกอบ หากพบวานักศึกษามีการละเมิดจริยธรรมนักวิชาการหรือ

นักวิจัย  ในเบื้องตนอาจารยจะตักเตือนและชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงบทลงโทษการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 

หากยังคงพบการละเมิดทางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยอีกเปนครั้งท่ีสอง นักศึกษาจะถูกปรับใหตก (F) ใน

กระบวนวิชาน้ันๆ และหากพบการคัดลอกผลงานวิชาการของผูอื่นในงานวิทยานิพนธใหพิจารณาการลงโทษตาม

ประกาศของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง “มาตรการลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่นหรือใหผูอื่น
จัดทําวิทยานิพนธให” 
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 5. นักศึกษาท่ีกําลังดําเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ใหดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย

และขอกําหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหมอยางเครงครัด 
 6. ในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ นักศึกษาตองมีความซื่อตรงตอการใหขอมูลและการ

รายงานผลการวิจัยตรงตามสภาพความเปนจริง ในขั้นตอนและวิธีการตางๆ ของการวิจัยท่ีคนพบโดยไมบิดเบือน

ขอเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีคนพบ 
 7.  การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัย ใหระบุชื่ออาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารย   ท่ีปรึกษา

รวมในคณะวิจัยเสมอ  และไมแอบอางผลงานวิจัยของผูอื่นไปรายงานผลและตีพิมพเปนผลงานของตนเอง 

 
ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
 
      ลงนาม             รัตนาวดี  ชอนตะวัน 
                   (รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี  ชอนตะวัน) 
                         รองคณบดี  รักษาราชการแทน 
                 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

                        ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
 
 
 
        สําเนาถูกตอง 
     ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ 
   (นางศุจิกา  ภูมิโคกรักษ) 
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- สําเนา - 

 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เรื่อง   แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบ 
ในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

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

 เพ่ือใหการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงเห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบในการสอบรับ

วุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของสภาการพยาบาล  และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551  คณะพยาบาลศาสตรจึง

กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผู

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ดังน้ี 
 1.  ใหยกเลิก ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ฉบับลงวันท่ี 10 สิงหาคม 

2548   

 2.  ผูสมัครเปนนักศึกษาสมทบตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการพยาบาล
หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยใหยื่นคํารองพรอม

ผลการเรียนตลอดหลักสูตรและระบุสาขาวิชาท่ีสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและกระบวนวิชาท่ีมี

ความประสงคท่ีจะลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมท่ีหนวยบัณฑิตศึกษา   
งานบริการการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร   

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณารับเขาศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม 

เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันและบุคคลท่ี มิใชนักศึกษาเขาเรียนและ/หรือทํา
การวิจัยโดยไมมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฉบับลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2531  
และขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขา วิชาท่ีนักศึกษาสมทบประสงคจะลงทะเบียน

เรียน 

 4. ฝายบัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา
กําหนดอาจารยท่ีปรึกษา  และแจงประธานกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสมทบประสงคจะลงทะเบียน  โดยการอนุญาตให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทางคลินิกท่ีมีเงื่อนไขกระบวนวิชาท่ีตองผานกอนใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย

ผูสอนวานักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาท่ีตองผานกอนหรือไม ท้ังน้ีสาขาวิชาอาจจัดใหมีการสอบเพ่ือประเมินวา

นักศึกษาผานเกณฑกอนเรียนในกระบวนวิชาน้ันๆ ก็ได 
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5. คณะพยาบาลศาสตรโดยฝายบัณฑิตศึกษาเสนอเร่ืองผานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนิน 
การรับนักศึกษาสมทบ 

6. ผูไดรับการพิจารณาใหเปนนักศึกษาสมทบจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

7. นักศึกษาสมทบชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและลง 
ทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา 
 8. การเขาชั้นเรียนและการประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชียงใหม วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2547 
 

ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี       21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
 
      ลงนาม  รัตนาวดี  ชอนตะวัน 

                    (รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี  ชอนตะวัน) 
                       รองคณบดี  รักษาราชการแทน 
                     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

                              ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
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แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบ 
ในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
หมายเหตุ   การลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาทางคลินิกท่ีมีเงื่อนไขกระบวนวิชาท่ีตองผานกอนใหอยู 

ในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวานักศึกษาตองเรียนกระบวนวชิาท่ีตองผานกอน หรือ 
สาขาวชิาอาจจัดใหมีการสอบเพื่อประเมินวานักศึกษาผานเกณฑกอนเรียนในกระบวนวิชาน้ันๆ  

คุณสมบัติของผูสมัคร:  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

ผูสมัครเสนอ Transcript และระบุสาขาวชิาท่ีสมัครสอบไปยังสภาการพยาบาลโดยตรง 
เพ่ือพิจารณากระบวนวิชาท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติม 

ผูสมัครยื่นคํารองพรอมผลการเรียนตลอดหลักสูตรและระบุสาขาวิชาท่ีสมัครสอบรับวุฒิบัตร 
ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและกระบวนวชิาท่ีมีความประสงคท่ีจะลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม 

ท่ีหนวยบัณฑิตศึกษา  งานบริการการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 

หนวยบัณฑิตศึกษา

นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบรับเขาศึกษา 

หนวยบัณฑิตศึกษา   
เสนอเรื่องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหมเพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาสมทบ 

ผูสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

หนวยบัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณากําหนด

อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษาและแจงประธานกระบวนวชิา 
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-สําเนา- 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา  พ.ศ. 2539 

  
 เ พ่ือใหการวัดและประ เ มินผลการ ศึกษา  ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม พ.ศ.2530 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 4/2539 เม่ือ
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2539 จึงออกขอบังคับวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ไวดังตอไปน้ี 
 
 ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการวัดและประเมินผล
การศึกษา พ.ศ. 2539"  

 ขอ  2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรีทุกคน ต้ังแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป  

 ขอ  3 ใหยกเลิก  
   3.1  ขอ 10.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2521 
   3.2  ขอ 7.3 และขอ 7.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือ
     ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2524 
   3.3  ขอ 10.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2525 
   3.4  ขอ 12.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

     พ.ศ.2528  
   3.5  ขอ 9.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาสําหรับนักเรียน

     หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ.2530   
   3.6  ขอ 11.4 และขอ 11.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟนฟู คณะเทคนิค-

     การแพทย พ.ศ.2533 
   3.7  ขอ 13.4 และขอ 13.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2533 
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   3.8  ขอ 11.4 และขอ 11.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     เพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2534 
   3.9  ขอ 12.4 และขอ 12.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     เพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2534 
   3.10 ขอ 17.3 และขอ 17.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2534 
   3.11 ขอ 11.4 และขอ 11.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลลวิทยา พ.ศ.2537 
                   3.12 ขอ 12.4 และขอ 12.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
     เพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2538 

 ขอ  4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ 
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

          ขอ 5 ใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใชระบบลําดับขั้นและคาลําดับขั้นทุกกระบวน

วิชา เวนแตกระบวนวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลการศึกษาดวยอักษร S และ U  

          ขอ  6 สัญลักษณของการวัดและประเมินผล กระบวนวิชาตาง ๆ มีความหมายดังน้ี.-  
                     A   หมายถึง   ดีเยี่ยม    (Excellent) 
                     B+  หมายถึง   ดีมาก     (Very Good) 
                     B   หมายถึง   ดี         (Good) 
                     C+  หมายถึง   ดีพอใช    (Fairly Good) 
                     C   หมายถึง   พอใช     (Fair) 
                     D+  หมายถึง   ออน      (Poor) 
                     D   หมายถึง   ออนมาก   (Very Poor) 
                     F   หมายถึง   ตก       (Failed) 
                     S   หมายถึง   เปนท่ีพอใจ    (Satisfactory) 
                     U   หมายถึง   ไมเปนท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
                     I   หมายถึง   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
                     P   หมายถึง   การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress) 
                     T   หมายถึง   วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระยังอยูในระหวาง   

      ดําเนินการ (Thesis in Progress) 
                     V   หมายถึง   ผูเขารวมศึกษา (Visitor) 
                     W   หมายถึง   การถอนกระบวนวิชา (Withdrawn) 
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           ขอ  7 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาท่ีไดรับการประเมินแตละกระบวนวิชา  และมีคาลําดับขั้นดังน้ี  
                      
  A    มีคาลําดับขั้นเปน    4      
                     B+  มีคาลําดับขั้นเปน    3.5  
                     B    มีคาลําดับขั้นเปน    3  
                     C+  มีคาลําดับขั้นเปน    2.5  
                     C    มีคาลําดับขั้นเปน    2  
                     D+  มีคาลําดับขั้นเปน    1.5  
                     D    มีคาลําดับขั้นเปน    1  
                     F    มีคาลําดับขั้นเปน    0  

          ขอ  8  ในกรณีท่ีขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดๆ  อางถึงลําดับขั้น B, C, หรือ D ให

หมายความรวมถึงลําดับขั้น B+, C+ และ D+ ดวย ตามลําดับ และใหนับคาลําดับขั้น B+, B, C+, C,  D+ และ D 
ในการคิดคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตามขอบังคับน้ี 

          ขอ  9  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่ง

ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2539  
 
 
    (ลงนาม)            สิปปนนท  เกตุทัต  
         (ศาสตราจารยสิปปนนท  เกตุทัต)  
          นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา 
 

1. วิธีการวัดและประเมินผลในทุกกระบวนวชิา จะตองระบุอยางชดัเจนในประมวลรายวชิา และมีการ

แจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเปดกระบวนวชิา 
2. การออกขอสอบของแตละกระบวนวิชา ใหกําหนด blue print ขอสอบตามหัวขอเน้ือหาวิชา โดย

ระบุจํานวนขอสอบท่ีจะวัดพฤติกรรมรูจํา เขาใจ และ/หรือนําไปใช 
3. การวัดและประเมินผลในกระบวนวิชาท่ีเปดสอนมากกวา 1 ตอน ใหใชการวัดและประเมินผลตาม

วัตถุประสงคและ blue print ท่ีกําหนด 
4. การออกขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ กําหนดใหมีท้ังหมด 4 ตัวเลือก 
5. การกําหนดสัดสวนนํ้าหนักคะแนน ใหนํ้าหนัก 1 ชั่วโมงการสอนเทากับ 5 คะแนน 
6. ในการออกขอสอบ หลังจากผูรบัผิดชอบออกขอสอบ ใหประธานกระบวนวิชาจัดใหมีการวิพากษ

ขอสอบ 
7. การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ ใหประธานตอนแตละตอนและผูสอน รับผิดชอบรวมกัน

ในการตรวจสอบความถูกตองของขอสอบกอนและหลังพิมพเปนขอสอบฉบับจริง 
8. หลังจากการสอบระหวางภาคทุกครั้ง กําหนดใหมีการประกาศคะแนนสอบใหนักศึกษาทราบ และ

มีการเรียกพบนักศึกษาท่ีมีคะแนนสอบนอยกวา 55 เปอรเซ็นต เพ่ือรับทราบปญหาและรวมกนัหา

แนวทางแกไข 
9. การตัดเกรดในกระบวนวชิาภาคทฤษฎี ขึ้นอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุมวิชาและ

ผูสอน โดยสามารถเลือกจากวิธีการตัดเกรด ดังน้ี 
 อิงเกณฑ รวมกับอิงกลุม โดยใชคะแนนดิบ 50% เปนเกณฑในการพิจารณาใหนักศึกษาตองผานกอน หลังจากน้ันนํา

คะแนนนักศึกษาท่ีผานเกณฑมาตัดเกรดแบบอิงกลุมโดยใชคะแนนมาตรฐานที (หากจํานวนนักศึกษามีนอยกวา 30 คน 

ไมควรตัดเกรดดวยวิธีคะแนนมาตรฐานที) 
 อิงกลุม โดยใชคะแนนมาตรฐานที (หากจํานวนนักศึกษามีนอยกวา 30 คน ไมควรตัดเกรดดวยวิธีคะแนน

มาตรฐานที)  กรณีท่ีมีการสอบวัดหลายครั้ง ใหแปลงคะแนนดิบแตละครั้งใหเปนคะแนนมาตรฐานที แลวนํานํ้าหนัก

ความสําคัญของการสอบแตละครั้งไปคูณ นําคะแนนที่ไดมารวมกันหารดวยหนวยนํ้าหนัก ในขัน้การตัดเกรดใหใช

คะแนนเฉลี่ยของผลรวมขั้นสุดทายเปนคะแนนหลักแทนคะแนนมาตรฐานที 50 
 
 
 
 
 
 อิงเกณฑตามขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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  เกรด  A  80.00 – 100.00% 
  เกรด  B+  75.00 – 79.99% 
  เกรด  B  70.00 – 74.99% 
  เกรด  C+  65.00 – 69.99% 
  เกรด  C  60.00 – 64.99% 
  เกรด  D+  55.00 – 59.99% 
  เกรด  D  50.00 – 54.99% 
  เกรด  F    0.00 – 49.99% 

10. การตัดเกรดในกระบวนวชิาภาคปฏิบัติ ใหตัดเกรดแบบอิงเกณฑตามขอเสนอแนะของ

มหาวิทยาลัย ขอ 9.3  กรณีท่ีมีการวัดหลายครัง้ใหนํานํ้าหนักความสําคัญของการฝกปฏิบัติ     

แตละแหงคูณคะแนนดิบ นําคะแนนที่ไดมารวมกันหารดวยหนวยนํ้าหนัก แลวนําคะแนนที่ได    

มาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  
               ในการประชุมครั้งท่ี 11/2549  วันท่ี 16 พฤศจิกายน  2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แบบบันทึกการตรวจสอบความถูกตองของผลการวัดประเมินและการใหลําดับข้ัน 
ภาคการศึกษาที่............ปการศึกษา....................... 

กระบวนวิชา................................ตอนที่.......................... 
 

ผูรับผิดชอบไดมีการตรวจสอบความถูกตองของการวัดและประเมินผล ในขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

 การจัดทําเฉลยขอสอบ 

 การตรวจขอสอบ/ การตรวจรายงาน/การใหคะแนน 

 การบันทึกคะแนน 

 การตัดเกรด 

 การกรอกเกรด 

 การตรวจสอบซ้าํถึงความถูกตองของการกรอกเกรด  

 
ท้ังน้ี ผลการประเมินและการใหลําดับขั้นไดรับรองในการประชมุ..................................................... 

คร้ังท่ี..................วัน................................................ 
 
      __________________________    _________________________ 
 
(............................................................)            (...........................................................) 
               ประธานวิชา                    ผูรวมตรวจสอบ 
 
___________________________ 
 
(.......................................................) 
 หัวหนาภาค/ ประธานสาขาวิชา/ รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีฝายวิชาการ/ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
หมายเหต ุ ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร สามัญ ครั้งที่ 5/2551 
             วันที่  29  พฤษภาคม 2551 



 42 

 -สําเนา- 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 14/2547 

เรื่อง   แนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2538  และ พ.ศ. 
2543  ขอ 12.4  กําหนดใหนักศึกษาปริญญาเอก  ตอเวลาการศึกษา  ไดไมเกินคร้ังละ 1 ภาคการศึกษาปกติ  แต   

ไมเกิน 2 ครั้ง  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2547  ขอ 12.4  
กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรตอเวลาการศึกษาไดคร้ังละ 1 ภาคการศึกษาปกติ  แตไมเกิน  2 คร้ังน้ัน  

เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษาของนักศึกษาเปนไปแนวทางเดียวกัน  บัณฑิตวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบ

ของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุม  ครั้งท่ี 6/2547  เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2547       
จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติการขอตอเวลาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  โดยใหยื่นเร่ืองในระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือนกอน
วันสุดทายของการศึกษา  ของภาคการศึกษาท่ีจะครบระยะเวลาการศึกษา  ผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  

และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
    (ลงนาม)       ประคิณ  สุจฉายา 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประคิณ  สุจฉายา) 
                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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- สําเนา - 
 

 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ฉบับท่ี     0004/2551 
เรื่อง  เง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543                   
พ.ศ. 2547  และ  พ.ศ. 2550  ขอ  22  กําหนดเร่ืองการสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษานั้น
บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี   3/2551   เม่ือวันท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบ
ภาษาตางประเทศดังตอไปนี้ 

1. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฉบับท่ี  10/2547  เร่ือง
เง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันท่ี  9  สิงหาคม  2547  และ        
ใชประกาศนี้แทน 

2. บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งท่ีใชผาน
เง่ือนไข ความรูภาษาตางประเทศ  โดยกําหนดเกณฑการผานเง่ือนไขความรู ภาษาอังกฤษดังนี้ 

 
หลักสูตรปกต/ิภาคพิเศษ                                             หลักสูตรนานาชาต ิ

ไมต่ํากวา 
TOEFL                   450  (paper-based) 500  (paper-based) 

         หรือ  133  (computer-based)         หรือ  173  (computer-based) 
       หรือ  45  (internet-based)       หรือ    61  (internet-based) 

IELTS                    band   5             band  5.5 
TEGS                     60                65 
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 ใหนักศึกษานําผลการสอบขางตนมายื่นขอผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา  ท้ังนี้  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบ 
ท่ีมีอายุไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันสอบจนถึงวันยื่นคํารอง 
 กรณีนักศึกษาปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกตอเนื่อง
ทันที  สามารถใชผลการผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศในระดับปริญญาโทมาใชตอในระดับ
ปริญญาเอกได  แตตองทําเร่ืองขอผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตภาคการศึกษาแรก     
ท่ีเขาศึกษา 

3.   นักศึกษาที่ยังไมผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑในขอ  2  อาจจะเลือก
ทดสอบภาษาอังกฤษใหมหรือเขาเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมภายหลังการสอบเทียบความรู
ภาษาอังกฤษดังนี้ 
 
ผลคะแนนสอบ 

TEGS 
จํานวนกระบวนวิชา 
เสนอจัดใหเรียน 

กระบวนวิชา/หลักสูตรพิเศษ 
(30  ช.ม./กระบวนวิชา) 

0-20 
 
 
 
 
 
 
 

21-40 
 
 
 
 
 
 

41-59 

1. เรียน  3  กระบวนวิชาโดยตอง
เรียนกระบวนวิชาท่ี  1  และ
เลือกเรียนอีก  2  กระบวนวิชา
จากกระบวนวชิา  ท่ี  2 - 4   
หรือ   

2. เรียน  Intensive  course  60  
ช่ัวโมง 

 
1. เรียน  2  กระบวนวิชาโดยตอง

เรียนกระบวนวิชาท่ี  1  และ
เลือกเรียนอีก  1  กระบวนวิชา
จากกระบวนวชิาท่ี  2 -  4  หรือ   

2. เรียน  Intensive  course  60  
ช่ัวโมง 

 
1. ใหเลือกเรียน  1  กระบวนวิชา

จากกระบวนวชิาท่ี  1 - 4   หรือ 
2. เรียน  Intensive  course  60  

ช่ัวโมง 

1. Grammar  Review  for  Graduate     
    Students 
2. Intensive  Reading  for  Graduate 
    Students 
3. Intensive  Writing  for  Graduate    
    Students 
4. Oral  Presentation  for  Graduate     
     Students   
     (แนะนําใหนักศึกษาท่ีสอบผาน     
      TEGS  ลงเรียนเพิ่มเติม) 
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 กรณีท่ีนักศึกษามีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  ไมถึงเกณฑและประสงคจะเรียน
กระบวนวิชาเพิ่มเติม  ใหขอเทียบคะแนนเพื่อกําหนดจํานวนกระบวนวิชาเรียนเพิ่มเติมกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การเขาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมทุกกระบวนวิชา  นักศึกษาจะตองสอบ
ผานการวัดผลสัมฤทธ์ิเม่ือเสร็จส้ินการเรียน  จึงจะถือวาผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศ 
 4.   กรณีนกัศึกษาจะขอใชผลการสอบภาษาตางประเทศอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ ใหเสนอ
ขอผานเง่ือนไขความรูภาษาตางประเทศมายังบัณฑิตวิทยาลัยเปนรายๆ ไป  
  
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        28   เมษายน  2551 
 
  

          ลงนาม         สุรศักดิ์ วัฒเนสก 
    (รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)  

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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- สําเนา - 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับท่ี    0005/2551 
เรื่อง  เง่ือนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 

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

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2543      
พ.ศ.2547  ขอ  29.3  ท่ีกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตาม    
ขอ  27(2),  27(3),  27(5),  และ  27(10)  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2550  ขอ  29.2  ท่ีกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพนสภาพการเปน
นักศึกษาตามขอ  27(2), 27(3), 27(5) และ 27(11)  อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได  ท้ังนี้
ใหเปนไปตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2551  เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  2551  
จึงไดกําหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน  ดังนี้ 
 1.  ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฉบับท่ี  13/2547  เร่ืองเง่ือนไข
และแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันท่ี  9  สิงหาคม    พ.ศ.2547 
 2.  ใหผูท่ีพนสภาพตามท่ีระบุในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543  พ.ศ. 2547  ขอ  29.3  และ  พ.ศ. 2550  ขอ 29.2  ท่ีตองการขอสถานภาพ
การเปนนักศึกษาคืน  ยื่นคํารองพรอมเหตุผล  และ/หรือหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตอ
บัณฑิตวิทยาลัยไมนอยกวา  60  วัน  กอนเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะขอกลับเขาเปนนักศึกษา 
 3.  คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาการขอกลับเขาเปนนักศึกษา  หากพิจารณา
เห็นชอบจะดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 4.  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาแลวจะตองดําเนินการตามข้ันตอน    
โดยชําระคาธรรมเนียมการขอสถานภาพนักศึกษาคืนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  และใหมีสภาพ
การเปนนักศึกษาเหมือนเม่ือกอนพนสภาพการเปนนักศึกษา และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหเปนรายๆ  ไป 
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 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        28   เมษายน  2551 
 
 
                   ลงนาม         สุรศักดิ์ วัฒเนสก 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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- สําเนา - 

   
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

ฉบับท่ี    0009 /2551 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยายสาขาวิชา 

การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 
 อาศัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543   
ขอ  13 และขอ 14  พ.ศ.2547  ขอ  13 และขอ 14  และ  พ.ศ.  2550  ขอ  14  และขอ  15  กําหนดให
การเปล่ียนแผนการศึกษา  การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหนวยกิต 
เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่ียนแผนการศึกษา  การ
ยายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตเปนไปในแนวเดียวกัน  และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2551  เม่ือวันท่ี             
22  กุมภาพันธ 2551  จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมทางวิชาการและเปนไป
ดวยความเรียบรอยดังตอไปนี้ 
 1.  ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฉบับท่ี  11/2547  เร่ือง       
แนวปฏิบัติการเปล่ียนแผนการศึกษา   การยายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน
หนวยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และใหใชประกาศนี้แทน 
 2.    การเปล่ียนแผนการศึกษา 
 การเปล่ียนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปล่ียนแผน และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหวางแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท  หรือระหวางแบบ  1  และ  แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยท่ี 

       2.1  นักศึกษาผูท่ีประสงคจะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ตองมีคุณสมบัติเบ้ืองตนของ        
ผูเขาศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีตองการเปล่ียนใหมตามท่ีระบุใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543 
พ.ศ. 2547 ขอ 5 และ พ.ศ. 2550  ขอ 6  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  รวมท้ังมี
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีตองการ
เปล่ียนใหมนั้น 
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 2.2  ข้ันตอนการดําเนินการ  ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเปล่ียนแผนการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา แลวจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณเม่ือไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและไดมี
การชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนแผนการศึกษา  หากเปนการเปล่ียนแผนจาก
หลักสูตรปกติเปนหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตรปกติ  
จะมีการเปล่ียนรหัสประจําตัวนักศึกษาใหใหม 

 2.4 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไวแลวใหโอนมาไดเทาท่ีนักศึกษาตองการ  
และนํามาคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 

2.5 การเปล่ียนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเปนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให
เปนไปตามเง่ือนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะไดพิจารณาเห็นชอบ
และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแลว  การเปล่ียนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระทําได
เพียงคร้ังเดียวเทานั้น 

3. การยายสาขาวิชา 
   การยายสาขาวิชา   หมายถึง  การยายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายใน      
คณะเดิมหรือระหวางคณะ  โดยท่ี 
   3.1  นักศึกษาท่ีประสงคขอยายสาขาวิชา  จะตอง 

1)   มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหมกําหนดไว 
2) มีหนวยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา  2.75 

3) มีหนวยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมไมนอยกวา 6 หนวยกิต  และไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมไมนอยกวา  3.00   
       สําหรับการยายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรท่ีมี 
เฉพาะ วิทยานิพนธ  ใหเปนไปตามเง่ือนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการ      
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชา
ใหม 
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   3.2  ข้ันตอนดําเนินการใหนักศึกษายื่นคํารองขอยายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  

อาจารยท่ีปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาประจําสาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
เดิม  แลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ใหม  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหมเพื่อพิจารณา แลวจึง
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

   3.3  การยายสาขาวิชาจะสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และไดมีการ
ชําระ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา รวมท้ังไดรับการเปล่ียนรหัสประจําตัว
นักศึกษาใหใหม 

   3.4  การยายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ  ไป 
   3.5  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหนวยกิต  มีเง่ือนไขดังนี ้

1) กระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซ่ึงเปนกระบวน
วิชาเดียวกับกระบวนวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาใหมใหโอนหนวย
กิต กระบวนวิชาดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวนไปคิดเปนหนวยกิตสะสมใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหมไดตามความประสงคของนักศึกษา  ท้ังนี้
กระบวนวิชาท่ีไดรับการพิจารณาใหเทียบโอนจะตองมีผลการศึกษาไดอักษร
ลําดับข้ันไมต่ํากวา  B  หรืออักษรลําดับข้ัน  S 

2) กระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซ่ึงมิไดเปน
กระบวนวิชาเดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม แตอาจมี
เนื้อหาสาระเกี่ยวของกับบางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม  ให
พิจารณาเทียบโอนได  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาใหมจะเปนผูพิจารณากระบวนวิชาท่ีสมควรจะเทียบโอนมา
เปนหนวยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม  และกระบวนวิชาท่ี
ไดรับการพิจารณาเทียบโอนจะตองมีผลการศึกษาไดอักษรลําดับข้ันไมต่ํากวา 
B หรืออักษรลําดับข้ัน S 

4. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ตองการเปล่ียนหลักสูตรตางระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ/หรือการรับโอน
นักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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   4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน

กระบวนวิชาตางๆ  ตามท่ีสาขาวิชากําหนดไดผลดีเปนพิเศษ โดยมีหนวยกิต
สะสมอยางนอย  12  หนวยกิตและมีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย 3.75  ข้ึนไป หรือ
มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ข้ันตอนการดําเนินการ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอโอนโดยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโท ผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาท่ีจะใหโอนและรับโอน  และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะท่ีจะใหโอนและรับโอนเพ่ือพิจารณา 
แลวจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอกจะสมบูรณเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและไดมีการชําระคาธรรมเนียมการโอน 
รวมท้ังไดรับการเปล่ียนรหัสประจําตัวนักศึกษาใหใหมแลว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหนวยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหนวยกิต 
ของกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเปน    
หนวยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

    4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเปนระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
นักศึกษาปริญญาเอก อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโทได
หาก 
1) นักศึกษาทําวิทยานิพนธปริญญาเอกแลว  แตไมสามารถสอบวิทยานิพนธผาน  

หรือ 
2) นักศึกษาสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไมผานการสอบประมวล

ความรูตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเปนนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผูสําเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทได  แตถาเปนนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท  
นักศึกษาอาจแสดงความจํานงขอโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตรท่ีศึกษาอยูอีกปริญญาหนึ่งได  ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตองเปนไปตาม
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เง่ือนไขที่กําหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะเพื่อเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกลาว 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเปนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงใน
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได รับการพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษา
ประกาศนียบัตรช้ันสูง ในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

    4.4  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตใน
สาขาวิชา 

ท่ีสัมพันธกัน 
 นักศึกษาปริญญาโทอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาประกาศนียบัตร

บัณฑิตในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหมและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  1)   คุณสมบัติของผูท่ีจะขอโอน ตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มาตรฐานการศึกษา และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียไมต่ํากวา  3.00 

  2)   การเทียบโอนหนวยกิตจะเทียบโอนไดตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
บัณฑิตศึกษาประจําคณะท่ีรับโอน แตจะตองไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวน    
หนวยกิตกระบวนวิชาเรียน  (coursework) ในโครงสรางหลักสูตรของ
สาขาวิชาท่ีรับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 5  ป นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาท่ี
อาจไดรับการพิจารณาจะตองไดอักษรลําดับข้ันไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา หรือ
อักษรลําดับข้ัน S   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะท่ีรับโอนได
พิจารณาเห็นชอบแลว     

  3)   ในกรณีท่ีคาลําดับข้ันของกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน
แตกตางจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะตองไดรับการพิจารณาปรับใหเขา
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สูระบบลําดับข้ัน  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะท่ีรับโอนแลว 

 4)   ในกรณีท่ีเปนการโอนระหวางหลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ  การเทียบโอน
หนวยกิตจะเทียบโอนไดตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะท่ีรับโอน  แตจะตองไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิต 
วิทยานิพนธท้ังหมด  และตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมนอย
กวาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีรับ
โอน 

  5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิต
        วิทยาลัย  และไดมีการชําระคาธรรมเนียมการโอน รวมท้ังไดรับการออกรหัส
        ประจําตัวนักศึกษาใหใหมแลว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาใหมท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลว  มีเง่ือนไขดังนี้ 
   5.1  ในกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เมื่อกลับเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถเทียบโอน
กระบวนวิชาและหนวยกิตท่ีไดศึกษาแลว มาใชใหมได  ท้ังนี้ จะตองศึกษามาแลว
ไมเกิน 5 ปนับจากวันท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะไดพิจารณาเห็นชอบแลว   

   5.2  ในกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหนวยกิตได
ตามการพิจารณาของคณะท่ีรับโอน  แตตองไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตก
ระบวนวิชาในโครงสรางหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือกเขา  และได
ศึกษามาแลวไมเกิน  5  ป  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะไดพิจารณาเห็นชอบแลว 

 
6.   การเทียบโอนหนวยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ท่ีไดลงทะเบียนกระบวนวิชา
เ รียนในสถาบัน อุดมศึกษา อ่ืนขณะท่ียั ง มีสถานภาพเปนนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   อาจขอโอนหนวยกิตมาเปนหนวยกิตสะสมของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมได  หากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน
สถาบันอ่ืนเปนกระบวนวิชาท่ีสัมพันธหรือใกลเคียงกับกระบวนวิชาท่ีกําหนดไว
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ 

6.2  คาลําดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะนํามา
คํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะตองไดรับการพิจารณาปรับใหเขาสูระบบคา
ลําดับขั ้นตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะแลว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีใหเร่ิมนับจากวันเขาชั้นเรียนของภาคการศึกษา
ท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาคร้ังแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหนับจาก
วันเขาช้ันเรียนของภาคการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในทุกกรณี ใหใชรหัส 2  
ตัวแรกตามปการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนตามขอ 7 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   12   พฤษภาคม  2551 
 
                   ลงนาม         สุรศักดิ์ วัฒเนสก 
      (รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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- สําเนา - 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ฉบับท่ี    0008 /2551 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพ 

เมื่อไมมาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

___________________________________________________________________ 
 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543        
พ.ศ.2547  และ  พ.ศ.2550  ขอ  27.5   นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา เม่ือไมมาลงทะเบียน
เรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปด  
ภาคการศึกษาปกติ  นั้น 
   การตรวจสอบนักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล         
บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ  ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับท่ี  12/2547  เร่ือง    
แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพเนื่องจากไมมาลงทะเบียน และมิไดลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  ลงวันท่ี 9 สิงหาคม  2547  และใช
ประกาศนี้แทน 
 2.  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดรับแจงรายช่ือจากสํานักทะเบียนและประมวลผลวานักศึกษา    
ไมมาลงทะเบียนและไมไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  
บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาดังกลาววาเปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือลาออก        
หรือลาพักการศึกษา  หรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย  พรอมกับตรวจสอบกับคณะ 
 3.  หากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแลวพบวา  นักศึกษาไมมาลงทะเบียนเรียนหรือไมได
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย  และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวัน     
เปดภาคการศึกษาปกติ  บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายช่ือแจงสํานักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือ
ดําเนินการส่ังพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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 4.  นักศึกษาท่ีถูกส่ังพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากไมมาลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ  หากตองการขอสภาพการเปนนักศึกษาคืน จะตองดําเนินการตามข้ันตอนโดยชําระ
คาธรรมเนียมการขอสภาพนักศึกษาคืน   ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง  
เง่ือนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี      12    พฤษภาคม  2551 

 
 
          ลงนาม         สุรศักดิ์ วัฒเนสก 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  
 

คุณสมบัติ 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ตองเปน

อาจารยประจําผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือเปนอาจารยพิเศษท่ีมีประสบการณเปนท่ียอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ 

บทบาทหนาท่ี  
1. ศึกษาทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย การทําวิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ท้ังขั้นตอนรูปแบบและขอกําหนดตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

และคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตองแกนักศึกษา 
2. ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ประเด็นปญหาการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และแผน

ดําเนินการวิจัย รวมท้ังการเตรียมเอกสารโครงรางวิทยานิพนธ 
3. ตรวจสอบการแกไขปรับปรุงบทคัดยอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และความถูกตองของรูปแบบการเขียนกอนสงใหประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณารับรอง 
4. ชวยในการวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา  

พรอมท้ังใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกนักศึกษาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ เปนระยะๆ 

ตามความเหมาะสม 
5. ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการและเลขานุการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
6. จัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบไดอยางสมํ่าเสมอและท่ัวถึงทุกคน 
7. ใหขอมูลและสนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของสาขาวิชา  
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-สําเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 19 ใหมีการ
กําหนดภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  น้ัน 

 เพื่อใหการกําหนดสัดสวนและจํานวนการควบคุมวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระเปนไปอยาง

เหมาะสม  และการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.2530 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

12/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม  2547  จึงเห็นสมควรกําหนดภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระ  ไวดังน้ี 

 1. อาจารยหรือประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท  และ/หรือประธาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอกใหเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน  หรือเปนอาจารย

หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระไดไมเกิน 15 คน 
      กรณีท่ีเปนท้ังอาจารยหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระให

คิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําการคนควาแบบอิสระ 3 คน 

 2. เม่ือเปนกรรมการท่ีปกษาวิทยานิพนธอยางเดียว  ใหเปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 10 คน  หรือหากเปนกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระเพียงอยาง

เดียว  ใหเปนกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาไดไมเกิน 20 คน 
  หากเปนท้ังกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  ใหคิดสัดสวนจํานวน

นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  1 คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําการคนควาแบบอิสระ 2 คน 

 3.   กรณีเปนอาจารยหรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  หรือการคนควาแบบอิสระ  
สามารถเปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  หรือการคนควาแบบอิสระไดอีกโดยใหมีจํานวนนักศึกษาในความดูแล

ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2 

 4.   กรณีท่ีอาจารยปฏิบัติงานเปนอาจารยหรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และ/หรือการ
คนควาแบบอิสระ  เกินจากเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอ 1, 2 และ 3 ใหสาขาวิชาหรือคณะเสนอขอผอนผันการควบคุม
งานพรอมกับชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพื่อใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณายกเวนเปนรายๆ  ไป  โดย

คํานึงถึงขีดความสามารถของอาจารยและคุณภาพของบัณฑิตประกอบกันและใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ตามความเห็นของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 



 59 

 
 5. ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา  2547  เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ วันท่ี 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2547 
 
 
  (ลงนาม)         นิพนธ  ตุวานนท 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ตุวานนท) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
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-  สําเนา  - 
 
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับที่    0006 /2551 
เรื่อง  การทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 26  
กําหนดการทําการคนควาแบบอิสระใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น 
 เพื่อใหการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมี 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี   3/2551  เม่ือวันท่ี  22 กุมภาพันธ 2551 จึงเห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบัติในการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ตั้งแตรหัส  51..... 
เปนตนไป  ดังนี้ 

1. การคนควาแบบอิสระ หมายถึง การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาในหัวขอท่ี
ไดรับความเห็นชอบ ภายใตคําปรึกษาดูแลของอาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหเปน
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก 

2. นักศึกษามีสิทธ์ิเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระไดเม่ือมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระโดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ  กอนเสนอประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาคนควา    
แบบอิสระ  แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ   

3. การแกไขเปล่ียนแปลงหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ ใหมีแนวปฎิบัติตาม
ประกาศของคณะ 
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4. การลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระ 
4.1 เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระแลว นักศึกษาอาจ

ลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระในภาคการศึกษาท่ีมีการเสนอหัวขอและโครง
รางฯ หรืออยางนอยภายใน  2  ภาคการศึกษาปกติถัดไป   

การลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระอาจแยกลงทะเบียนเปนคราวๆ 
ได  สวนการลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระในภาคฤดูรอน  อาจทําไดโดยการ
ชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

4.2 นักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระโดยมีอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
หลักเปนผูใหคําแนะนําดูแล  ในระหวางการวิจัย นักศึกษาอาจขออนุญาตประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก และ
จะตองติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักโดยสม่ําเสมอ 

4.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระครบหนวยกิตไปแลว  แตยัง
ทําการคนควาแบบอิสระไมเสร็จและประสงคจะทําตอ  จะตองลงทะเบียนเพื่อใช
บริการของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  ท้ังภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน 

5. ภาษาท่ีใช เ รียบเรียงการคนควาแบบอิสระ   อาจเรียบเรียงเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศก็ได  แตตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  เม่ือนักศึกษาพรอมท่ีจะทําการสอบการ
คนควา แบบอิสระ  ใหนักศึกษาไปรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวันสอบ
การคนควา แบบอิสระท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลและนําหลักฐานการรายงานตัว
คาดวาจะสําเร็จการศึกษามายื่นตอคณะท่ีสังกัด 

7. การขอสอบการคนควาแบบอิสระ 
 เม่ือนักศึกษาทําการคนควาแบบอิสระเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากอาจารย      
ท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักแลว  นักศึกษาตองเสนอรางการคนควาแบบอิสระ
ฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลมซ่ึงมีสวนประกอบตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ  โดยจัดพิมพให
เรียบรอยและมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบ
อิสระ  
 ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ  พรอมท้ังกําหนดวันสอบ ท้ังนี้ใหอาจารย     
ท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักสงรางการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอน
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เขาปกเย็บเลมใหคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 สัปดาหกอนวันสอบ แลวแจงให
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 การสอบการคนควาแบบอิสระจะกระทําไดตอเม่ือนักศึกษาสอบผานกระบวนวิชา
ครบถวน   สอบผานการสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเ ง่ือนไขของ          
บัณฑิตวิทยาลัยและสอบผานการสอบประมวลความรูเรียบรอยแลว 

 8. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ   ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ
จํานวนไมนอยกวา  3  คน ซ่ึงในจํานวนนั้นประกอบดวยอาจารยประจําจํานวนอยาง
นอย  1  คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันจํานวนอยางนอย  1  คน  

   อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก/รวม  ตองเขารวมในกระบวนการ
สอบดวยทุกคร้ัง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได  แตจะ
เปนประธานกรรมการสอบไมได 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเปนอาจารยประจําท่ีเกษียณอายุราชการแลวก็ไดและ
สามารถเปนประธานคณะกรรมการสอบได 

9. การสอบการคนควาแบบอิสระ 
 9.1  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ

กําหนดการสอบการคนควาแบบอิสระใหทราบท่ัวกันและเปดโอกาสใหผูสนใจ   
เขารวมฟงได โดยสถานท่ีสอบอาจเปนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

  9.2  ใหการสอบการคนควาแบบอิสระเปนการสอบปากเปลาท่ีเปนทางการระหวาง
นักศึกษากับคณะกรรมการสอบ 

  9.3  การประเมินผลการสอบการคนควาแบบอิสระแยกเปนประเมินคุณภาพของ        
การคนควาแบบอิสระและประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบ 
ปากเปลา 

  9.4  ใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักดูแลตรวจสอบใหคณะกรรมการ
สอบ การคนควาแบบอิสระไดรับการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปก
เย็บเลม   กอนวันสอบอยางนอย  2  สัปดาห 

  9.5  การสอบควรใชเวลาไมเกิน  3  ช่ัวโมง  
9.6 เม่ือเร่ิมการสอบใหนักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานการคนควา      

แบบอิสระโดยใช เวลาประมาณ  30  นาที 
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  9.7  กรณีผูเขารวมฟงการสอบตองการซักถามปญหาในขณะดําเนินการสอบ  ประธาน   
คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระมีสิทธ์ิท่ีจะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟงการ
สอบซักถามไดโดยตองแจงใหผูเขารวมฟงทราบวาไมมีสิทธ์ิ 

9.8 เปนหนาท่ีของประธานคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระท่ีจะใหโอกาส
กรรมการสอบทุกคนไดมีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางท่ัวถึง  คําถามท่ีถามควร
เปนคําถามท่ีชัดเจนและเกี่ยวของกับงานการคนควาแบบอิสระ สําหรับคําถามท่ี
นักศึกษาตอบไมได ใหขามไปกอน 

   9.9 ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการพิมพรูปแบบของการคนควาแบบอิสระไมควรเปน
ประเด็นในการสอบ  คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระควรมอบ
รายละเอียดขอผิดพลาดใหนักศึกษา เพื่อไปพิจารณาแกไขเม่ือการสอบเสร็จส้ิน
แลว 

  9.10 เม่ือการสอบการคนควาแบบอิสระเสร็จส้ินใหคณะกรรมการสอบการคนควา   
แบบอิสระประชุมตกลงสรุปผลการประเมินโดยทันที ตามแบบรายงานผลการสอบ
การคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย(มช. 6 บว.) แลวนําเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตประจําสาขาวิชา ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 

10.  การรายงานผลการสอบ  และการสงรายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ 
  10.1ใหคณะรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระ   

(มช. 6 บว.) ใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาหหลังวันสอบ  พรอมกับสง
สําเนาใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการข้ึน
ทะเบียนปริญญา  รวมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด  
สําหรับใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR 54) ตัวจริงใหสงโดยตรงไปยังสํานักทะเบียน
และประมวลผล 
 หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอการคนควาแบบอิสระตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ  ใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา         
แบบอิสระหลักทําหนังสือขอเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอการคนควาแบบอิสระมา
พรอมกับแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระ (มช. 6 บว.) 

  10.2  การจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ  พรอมท้ัง CD – ROM และ
จํานวนเลมท่ีตองสงใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 
  10.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาคาดวาไมสามารถแกไขรายงานการคนควาแบบอิสระหลังการ

สอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติ
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ถัดไป   นักศึกษาตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย   ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  10.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาตอไป  เมื่อไดรับรายงาน     
การคนควาแบบอิสระและ CD-ROM ท่ีถูกตองสมบูรณ  และใบการขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา  (มช.22  บว.) แลว  

 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี     12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551          
    
                 ลงนาม             สุรศักดิ์  วัฒเนสก 
    (รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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68) 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ฉบับท่ี   0007 /2551 
เรื่อง  การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 25  
กําหนดการทําวิทยานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น 
 เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ  มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ
และข้ันตอนเปนไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา            
บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชมคร้ังท่ี  3/2551  เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2551 จึงเห็นสมควรกําหนด
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส 51......เปนตนไป  ดังนี้ 
 
 1.  นักศึกษาจะมีสิทธ์ิเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานพินธได เม่ือ 
 1.1 ระดับปริญญาโท 

1) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2  เม่ือมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 6 หนวยกิต สวนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 ใหเปนไปตามเง่ือนไข
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  และ 

2) สอบผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั
แลว   

ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอ      
คณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ กอนเสนอประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 1.2 ระดับปริญญาเอก 
 เม่ือนักศึกษาสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ สอบผานการเทียบความรู
ภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ผานเง่ือนไขของสาขาวิชา  
และผานดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก
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แลว   นักศึกษามีสิทธ์ิเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ โดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาแลวนําเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ กอนเสนอประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติ  แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

2. การแกไขเปล่ียนแปลงหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติตามประกาศ
คณะ   

3. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
 3.1  เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธแลว  นักศึกษาอาจลงทะเบียน

วิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ีมีการเสนอหัวขอและโครงรางฯ หรืออยางชา
ภายใน 2  ภาคการศึกษาปกติถัดไป   
 การลงทะเบียนวิทยานิพนธอาจแยกลงทะเบียนเปนคราวๆ ได  สวนการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธในภาคฤดูรอนอาจทําไดโดยการชําระคาธรรมเนียมตางๆ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวของ  

 3.2 นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธโดยมีอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกเปนผูใหคําแนะนําดูแล  
ในระหวางการวิจัย นักศึกษาอาจขออนุญาตประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและจะตองติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักโดยสม่ําเสมอ 

 3.3  ระหวางทําวิทยานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  โดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ  แลวแจงใหบัณฑิต     
วิทยาลัยทราบ 

 3.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธครบหนวยกิตไปแลวแตยังทําวิทยานิพนธไม
เสร็จ และประสงคจะทําวิทยานิพนธตอ จะตองลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ท้ังภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน 

4. ภาษาท่ีใชเรียบเรียงวิทยานพินธ 
 นักศึกษาปริญญาเอกตองเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ไดโดยให
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อยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แตวิทยานิพนธท้ังระดับปริญญาโท  
และปริญญาเอกตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 หากมีกรณีจําเปนทางวิชาการท่ีนักศึกษาปริญญาเอกไมสามารถเรียบเรียง
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษได  ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ  ไป 

5. การรายงานตวัคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 เม่ือนักศึกษาพรอมท่ีจะทําการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาไปรายงานตัวคาดวา
จะสําเร็จการศึกษากอนวันสอบวิทยานิพนธท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล แลวนํา
หลักฐานการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษามายื่นตอคณะท่ีสังกัด 

6. การขอสอบวิทยานิพนธ 
 เม่ือนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกแลว นักศึกษาตองเสนอรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปก
เย็บเลมซ่ึงมีสวนประกอบตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการเขียน
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ โดยจัดพิมพใหเรียบรอยและมีจํานวนอยางนอย
เทากับจํานวนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมท้ังกําหนดวันสอบ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ  ท้ังนี้ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักสงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอน
เขาปกเย็บเลมใหคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 สัปดาห กอนวันสอบ  

   6.1  การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และนักศึกษา
ปริญญาเอก แบบ 1 ใหอยูในเง่ือนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

         6.2  การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และนักศึกษา
ปริญญาเอกแบบ 2 จะกระทําไดตอเม่ือนักศึกษาสอบผานกระบวนวิชาเรียน
ครบถวนแลว 

7. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
  7.1 นักศึกษาปริญญาโท ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 3 คนซ่ึงในจํานวนนั้น 
ประกอบดวยอาจารยประจําจํานวนอยางนอย  1  คนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

 จํานวนอยางนอย  1  คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
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    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม  ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวย
ทุกคร้ัง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได  แตจะเปน
ประธานกรรมการสอบไมได 

  7.2 นักศึกษาปริญญาเอก ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 5 คนซึ่งใน
จํานวนนั ้นประกอบดวยอาจารยประจําจํานวนอยางนอย  3 คน  ซึ ่งมาจาก
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
จํานวนอยางนอย  1  คน  

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม  ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวย
ทุกคร้ัง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได  แตจะเปน
ประธานกรรมการสอบไมได 

  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเปนอาจารยประจําท่ีเกษยีณอายุราชการแลวก็ไดและสามารถ
เปนประธานคณะกรรมการสอบได 

8. การสอบวิทยานิพนธ 
  8.1  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ

กําหนดการสอบวิทยานิพนธใหทราบท่ัวกันและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟง
ได โดยสถานท่ีสอบอาจเปนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

    8.2  ใหการสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาท่ีเปนทางการระหวางนักศึกษากับ
คณะกรรมการสอบ 

    8.3  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธแยกเปนประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ
และประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปลา 

    8.4 ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดูแลตรวจสอบใหคณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธไดรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม กอนวันสอบ  
อยางนอย  2  สัปดาห 

    8.5  การสอบควรใชเวลาไมเกิน  3  ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกใหอยูใน   
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตไมเกิน  6  ช่ัวโมง 

      8.6  เม่ือเร่ิมการสอบ  ใหนักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานวิทยานิพนธโดย
ใชเวลาประมาณ  30  นาที 

  8.7 กรณีท่ีผู เขารวมฟงการสอบตองการซักถามปญหาในขณะดําเนินการสอบ  
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีสิทธ์ิท่ีจะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟง  
การสอบซักถามได โดยตองแจงใหผูเขารวมฟงทราบวาไมมีสิทธ์ิ 
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  8.8  เปนหนาท่ีของประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีจะใหโอกาสกรรมการ 
สอบทุกคนไดมีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางท่ัวถึง คําถามท่ีถามควรเปนคําถาม   
ท่ีชัดเจนและเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ  สําหรับคําถามท่ีนักศึกษาตอบไมไดให
ขามไปกอน 

    8.9  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพรูปแบบของวิทยานิพนธไมควรเปนประเด็นใน  
การสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธควรมอบรายละเอียดขอผิดพลาดให
นักศึกษาเพื่อไปพิจารณาแกไขเม่ือการสอบเสร็จส้ินแลว 

       8.10  เม่ือการสอบวิทยานิพนธเสร็จส้ินใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประชุมตกลง
สรุปผลการประเมินโดยทันที  ตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย (มช. 6 บว.) แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ประจําสาขาวิชา  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

9.    การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและการสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
9.1  ใหคณะรายงานผลตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ (มช. 6 บว.)            

ใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน  1  สัปดาหหลังวันสอบ สําหรับนักศึกษาปริญญา
เอกใหรายงานผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน  2  สัปดาหหลังวันสอบ     
พรอมกับสงสําเนาใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดง
การขึ้นทะเบียนปริญญารวมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 
สวนใบบันทึกลําดับข้ัน  (CMR 54)  ตัวจริงใหสงผลโดยตรงไปยังสํานักทะเบียน
และประมวลผล 
  หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอวิทยานิพนธตามความเห็นชอบของ   
คณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําหนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวขอวิทยานิพนธสงมาพรอมกับแบบรายงานผลการสอบ
วิทยานิพนธ (มช. 6 บว.) 

9.2  นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบปากเปลาในการสอบวิทยานิพนธสามารถแกตัว
ไดเพียง 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบ     
แกตัวดวย 

9.3 การจัดทํารายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมท้ัง CD – ROM และจํานวนเลม    
ท่ีตองสงใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

9.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาคาดวาไมสามารถแกไขรายงานวิทยานิพนธหลังการสอบ      
ใหแลวเสร็จไดภายใน 30 วันนับจากวันเปดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป     
นักศึกษาตองลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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9.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาตอไป เม่ือไดรับรายงาน
วิทยานิพนธและ CD-ROM ท่ีถูกตองสมบูรณ  พรอมท้ังใบเสนอขออนุมัติปริญญา 
(มช.  22  บว.)  แลว 

 
 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                         ประกาศ  ณ  วันท่ี     12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
      

                 ลงนาม        สุรศักดิ์  วัฒเนสก 
  (รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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- สําเนา - 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 

 
 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร ในคราวประชุมสมัยสามัญ
คร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2547 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดบทบาท 
อํานาจหนาท่ี ของประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระและองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
 อาศัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการ

บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547  คณะพยาบาลศาสตร จึงกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระและองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระไวดังน้ี 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา 1. 
 แตงต้ังโดยคณบดีของคณะท่ีสาขาวิชาวิชาสังกัดอยู  มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 1.1   เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา   
 1.2   เปนประธานการดําเนินการจัดหลักสูตรและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของ

สาขาวิชา 
 1.3   วางแผนจัดการ ดําเนินการ และควบคุมการใชงบประมาณคาบํารุงการศึกษาพิเศษของสาขาวิชาตามท่ี

ไดรับจัดสรร  และเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
 1.4   นําเสนอรายชื่ออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัยของสาขาวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร 
เสนอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  1.5   

 1.6   รวมเปนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  การสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระหรือเสนอผูแทน 

 1.7   ใหความเห็นชอบบทคัดยอท้ังภาษาไทยและอังกฤษและเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระกอน
นําเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

 1.8   รวมเปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   
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2.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 
 แตงต้ังโดยคณบดีของคณะท่ีสาขาวิชาวิชาสงักดัอยู  มีอํานาจหนาท่ีและองคประกอบดังน้ี 
 2.1   อํานาจหนาท่ี 
  2.1.1 ดําเนินงานและประสานงานดานวิชาการของสาขาวิชาใหเปนไปโดยเรียบรอยมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผล
การใชงบประมาณคาบํารุงการศึกษาพิเศษ การปรับปรุงหลักสูตรและการประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
  2.1.2 วางแผน  ติดตามและประเมินแผนการจัดการศึกษาของสาขาวิชาทุกดานในแตละปการศึกษา 
  2.1.3 ติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระรวมกับอาจารยท่ี

ปรึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
  2.1.4 รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
  2.1.5 รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชาเพ่ือนําเสนอ

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
  2.1.6 พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และ

นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
  2.1.7 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2 องคประกอบ 
  2.2.1 หัวหนาภาควิชา หรือผูท่ีหัวหนาภาควิชามอบหมายใหเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีสาขาวิชา

มิไดสังกัดภาควิชาใด ใหประธานสาขาวิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาเปนประธานกรรมการ 
  2.2.2 กรรมการประกอบดวย อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งรวมสอนในสาขาวิชาน้ันจํานวนไมนอย

กวา 4  
  2.2.3 เลขานุการ  ใหประธานแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนเลขานุการ  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง

เทากับประธาน 
 2.3   วาระการดํารงตําแหนง 
        มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีก
ได  
3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   
 แตงต้ังโดยอธิการบดี  มีอํานาจหนาท่ี องคประกอบ  และวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตาม  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 
2531 
4.   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  
 4.1   คุณสมบัติ 
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  4.1.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา
ผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานวิจัย

เพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
  4.1.2 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือเปนอาจารยพิเศษท่ีมีประสบการณเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ 
 4.2   บทบาทหนาท่ี  
  4.2.1 ศึกษาทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย การทําวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระ การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระทั้งขั้นตอนรูปแบบและขอกําหนด
ตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตองแก

นักศึกษา 
  4.2.2 ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ประเด็นปญหาการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และ

แผนดําเนินการวิจัย รวมท้ังการเตรียมเอกสารโครงรางวิทยานิพนธ 
  4.2.3 ตรวจสอบการแกไขปรับปรุงบทคัดยอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและความถูกตองของรูปแบบการเขียน

กอนสงใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

พิจารณารับรอง 
  4.2.4 ชวยในการวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของ

นักศึกษา  พรอมท้ังใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกนักศึกษาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระ เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 

  4.2.5 ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการและเลขานุการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
  4.2.6 จัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบไดอยางสมํ่าเสมอและท่ัวถึงทุกคน 
  4.2.7 ใหขอมูลและสนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของสาขาวิชาฯ และคณะฯ 

เชน การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา หรือการสงบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ เปนตน 
  4.2.8 ใหคําแนะนํา ตรวจและวิจารณ งานเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษา โดยมี

การกําหนดนัดหมายใหนักศึกษามารับงานและรับฟงคําแนะนํา อยางชัดเจนและแนนอน 
  4.2.9 ดูแล สนับสนุน ติดตาม หรือกระตุนใหนักศึกษาทํางานใหสําเร็จในเวลาตามท่ีเวลาของแตละ

หลักสูตรกําหนดไว 
  4.2.10 ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ตรวจความถูกตอง

ของการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ท้ังภาษาไทยและอังกฤษกอนสง
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ประธานสาขาวิชาและติดตามใหนักศึกษาสงบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระให
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วันหลังการสอบ 

  4.2.11 ใหคําแนะนํา ปรึกษาการแกไขวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระหลังการสอบตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบ  

  4.2.12 ตรวจและใหคําแนะนําการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ ตลอดจนการ
จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของ    นักศึกษากอนสงคณะฯ และบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

  4.2.13 ติดตามการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ภายหลังการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา 
 
5. อาจารยผูสอบวทิยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ 
 5.1   คุณสมบัติ 
  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตองเปนผูไดรับ

ปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ท้ังน้ี อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
ตองมีความรูในเน้ือหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 
 5.2 การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
              ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําป พ.ศ.2547   
 

ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   20    กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 

      ลงนาม    วิภาดา  คุณวิกติกุล 
      (รองศาสตราจารย ดร. วิภาดา  คุณวิกติกุล) 
       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
             ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
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สําเนา - - 

 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เรื่อง  องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร คราวประชุมสามัญครั้งท่ี 6/2550  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7  

มิถุนายน  2550 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

อาศัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการบริหาร งานใน

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531  คณะพยาบาลศาสตร จึงใหยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร ฉบับลงวันท่ี 20 กันยายน 

2550 และใหกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม  ไวแทนดังน้ี 
 
 

 
สําหรับนักศึกษารหัสกอนรหัส 50 

  
องคประกอบของคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

1.   ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน   ประธานกรรมการ 
(เปนผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ) 

2.   กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา     กรรมการ 
(เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ) 

3.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาหรือผูแทน   กรรมการ    
4.  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ (Major advisor)    กรรมการและเลขานุการ 

 
องคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

1. ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (Major advisor)   ประธานกรรมการ 
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 

ประจําสาขาวิชา หรือผูแทน      
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3. ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ    กรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ)    
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ)    กรรมการ 

 
องคประกอบของคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ 

1. ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ    ประธานกรรมการ 
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  กรรมการ 

หรือผูแทน      
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ)    กรรมการ 

 
 

 
สําหรับนักศึกษาต้ังแตรหัส 50…เปนตนไป 

 
 

องคประกอบของคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 
 
ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 

1.   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาหรือผูแทน   ประธานกรรมการ 
 2.   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนท่ี 1     กรรมการ 
 3.   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนท่ี 2     กรรมการ 

4.   กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา  (ท่ีมิใชอาจารยท่ีปรึกษา)  กรรมการ 
5.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)    กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับปริญญาโท  แผน ก  ประกอบดวย 

1.   ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน   ประธานกรรมการ 
(เปนผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ) 

2.   กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา     กรรมการ 
(เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ) 

3.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาหรือผูแทน   กรรมการ    
4.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)    กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
 
ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 
 1.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาหรือผูแทน   ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  (Major advisor)    กรรมการ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนท่ี 1     กรรมการ 3.  

 4.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนท่ี 2     กรรมการ 
 5.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (ท่ีมิใชอาจารยท่ีปรึกษา)  กรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 ทาน   กรรมการ 6.  

 
ระดับปริญญาโท  แผน ก  ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ    ประธานกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ) 

2. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  (Major advisor)   กรรมการ 
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา หรือผูแทน   กรรมการ   
4.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ) กรรมการ 

 
ระดับปริญญาโท  แผน ข  ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา   ประธานกรรมการ 
สาขาวิชา หรือ ผูแทน 

2. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก  (Major advisor)  กรรมการ 
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอบังคับ)  กรรมการ  

 
ท้ังน้ี    ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 
 
      ลงนาม      วิภาดา  คุณวิกติกุล 
      (รองศาสตราจารย ดร. วิภาดา  คุณวิกติกุล) 
       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร 
สําเนาถูกตอง 

ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ 
 (นางศุจิกา  ภูมิโคกรักษ) 

นักวิชาการศึกษา 6 
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-สําเนา- 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับที่ 23/2547 

เรื่อง  การลงทะเบียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 9.3-9.5  
กําหนดใหมีการลงทะเบียน  ดังน้ี 

 9.3 การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ  และไมไดลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  

แตในภาคการศึกษาน้ันประสงคจะใหบริการของมหาวิทยาลัย  ในการศึกษาคนควาหรือทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ  ใหลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย 

 9.4 การลงทะเบียนกอนทําวิทยานิพนธ 
  นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในหลักสูตรท่ีมีเฉพาะการทําวิทยานิพนธให

ลงทะเบียนเตรียมความพรอมกอนทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ียังไมไดเสนอและหรือ

ตองการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
 9.5 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  การคนควาแบบอิสระตอเน่ืองนักศึกษาท่ีไดลงทะเบียน

วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระครบหนวยกิตไปแลวและในภาคการศึกษาน้ันประสงคจะ

ทําตอเน่ืองใหลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระตอเน่ืองเพื่อใหการลงทะเบียน

ตามขอ 9.3 –9.5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2547 เปนไปอยางถูกตองและครบถวนตามขั้นตอนการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยซึ่ง

เปนการแสดงถึงการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดแนว

ปฏิบัติในการลงทะเบียนดังน้ี 

  1. นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนตามขอ 9.3 หรือ 9.4 หรือ 9.5 ของขอบังคับฯ ใหยื่นขอ
ลงทะเบียนผานอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา

ปริญญาเอกหรือ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวมเพื่อขอความเห็นชอบการ

ลงทะเบียน 
  2. นักศึกษาของลงทะเบียนเพื่อทํากิจกรรมตามขอ 9.3 หรือ 9.4 หรือ 9.5 ท่ีสํานักทะเบียน

และประมวลผลภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและชําระคาธรรมเนียมคารักษา

สภานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีกําหนดไวใประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เร่ืองกําหนด

ประเภทรายรับ  รายการ  และเงื่อนไขการรับเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฉบับท่ี     
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ร 11/2547 ขอ 2.11 ซึ่งไดกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาภาคการศึกษาละ 1,200 บาทรวมท้ังคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนท่ีเกี่ยวของทุก

ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
  3. เม่ือลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลวใหนักศึกษาแจงบัณฑิต

วิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห  หลังการลงทะเบียน 
 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี 12 ตุลาคม  พ.ศ.2547 
 

  (ลงนาม)                     ประคิณ  สุจฉายา 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประคิณ  สุจฉายา) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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-สําเนา- 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  มาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษา 
 
 เพื่อเปนการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2538 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน  2538  จึง
ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ  ดังน้ี 

1. สําหรับสาขาวิชา 
 ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  ประกาศหัวขอ  หรือแนวทางการทําวิจัย/
การคนควาแบบอิสระ  พรอมรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย  ในตนภาคการศึกษาท่ี 2  ของทุกปการศึกษา  โดยมี
จํานวนแนวทางการวิจัยไมนอยกวาจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในแตละรุน  เพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาในสาขาวิชาได

รับทราบ  พรอมสงสําเนาประกาศใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

2. สําหรับนักศึกษา 

  2.1 ใหนักศึกษาเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหแลวเสร็จภายใน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ  ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอไดทันใหนักศึกษาชี้แจงตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 
  2.2 ใหนักศึกษาท่ีเปนขาราชการ  ซึ่งจะขอกลับไปปฏิบัติราชการ  ในขณะท่ียังไมสําเร็จการศึกษา  ตอง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาครบถวนและสอบผานทุกวิชาแลวและไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางหรือไดทํา

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระมีความกาวหนา  อยูในระดับท่ีพอใจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระกอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองใหวิธีปฏิบัติน้ี  ใหใชกับนักศึกษาภาค

ปกติและภาคพิเศษ  ต้ังแตรหัส 38…  เปนตนไป 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  25 เมษายน พ.ศ.2538 
 
     (ลงนาม)   ทวีศักด์ิ  ระมิงควงศ 
     (ศาสตราจารย ดร.ทวีศักด์ิ  ระมิงควงศ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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-สําเนา- 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  มาตรการการลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธ 
ของผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนจัดทําวิทยานิพนธให 

 
 เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมาตรฐานทางวิชาการ  และสอดคลอง

กับปรัชญา  และนโยบายของมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา18 
และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2542  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2542  จึงกําหนดมาตรการการลงโทษนักศึกษาท่ี
คัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธให  ดังตอไปน้ี 
 1. กรณีท่ีตรวจสอบพบในขณะท่ียังไมสําเร็จการศึกษา  ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา

และมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา 
 2. กรณีท่ีตรวจพบเม่ือไดมีการอนุมัติปริญญาแลว  มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

เพิกถอนการอนุมัติปริญญาท่ีไดรับโดยทันที  และสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 
สําหรับการคนควาแบบอิสระใหถือปฏิบัติตามประกาศน้ีโดยอนุโลม 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2542 
 
    (ลงนาม)  โชติ  ธีตรานนท 
          (ศาสตราจารยโชติ  ธีตรานนท) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แนวทางการทําวิทยานิพนธ 
คณะพยาบาลสาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
วิทยานิพนธ เปนรายงานวิชาการเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาตามระเบียบและวิธี

วิจัยภายใตการใหคําปรึกษาและดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามเงื่อนไขของ

หลักสูตร 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือการทดสอบหรือการศึกษาการใชทฤษฎีทางการพยาบาล ตลอดจนทฤษฎีที่เก่ียวของ

ไปใชในทางการพยาบาล 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา 
 3. เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานความรูที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
 4. เพ่ือใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ไมเฉพาะเจาะจง setting จนเกินไป 
2. เนนการนําความรูไปใชไดทัว่ไป 
3. อยูในวิสัยท่ีสามารถทําไดสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสตูร 

 
ระเบียบวิธีที่ควรนํามาใช 

1. Qualitative research 
2. Quantitative research 
3. Integrated design 
4. Developmental research 

 
 
โดยการศึกษาทุกรูปแบบใหแตละสาขาวิชาพิจารณาวาเปนการใชหรือเกี่ยวของกับศาสตรของสาขาวิชา

น้ันๆ เปนหลัก 
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แนวทางการคนควาแบบอิสระ/สารนิพนธ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

การคนควาแบบอิสระ/สารนิพนธ 

รายงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง สาํหรับผูที่ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต    

แผน ข ในหัวขอท่ีไดรับความเห็นชอบ ภายใตการใหคําปรึกษาและดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือเปน  

สวนหน่ึงของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคเพื่อ 
1. การประมวลองคความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีเรียน 
2. ศึกษาการใชผลการวิจัยหรือหลักฐานความรู (ในหลักสตูรท่ีเนน APN) 
3. การแกไขปญหาในหนวยงานตามบทบาทและโดยอาศัยความรูทางศาสตร   สาขาวชิาท่ีเรียน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. การศึกษาควรเฉพาะเจาะจง setting  เชน  สถานท่ีปฏิบัติงานของผูศึกษา 

2. ความรูที่ไดเนนการใชประโยชนในหนวยงานที่ศึกษามากกวาการนําความรูไปใชไดทั่วไป 

3. มีขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาที่เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 
4. การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  (ศึกษาเฉพาะ Phase I) 
5. การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพ่ือใหเกิดผลลัพธ   (ศึกษาเฉพาะ Phase II) 
6. ศึกษาประสิทธิผลการใช Best practice recommendation ที่ไดจากการทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบ 
7. การศึกษาปญหาเชิงลึกเฉพาะประเด็นในคลินิกในกลุมเปาหมายโดยใชการวิเคราะห

สถานการณ (situation analysis)  เพ่ือ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
8. การศึกษาโดยใชกระบวนการแกปญหา (problem solving) 
9. การทบทวน existing evidence ในการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย โดยใชกระบวนการ 

literature review 
 

 โดยการศึกษาทุกรูปแบบใหยึดหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตรและใหแตละสาขาวิชาพิจารณา

วาเปนการใชหรือเกี่ยวของกับศาสตรของสาขาวิชาน้ันๆเปนหลัก 
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แนวทางการคนควาแบบอิสระโดย การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis) 
 

การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis) เปนการวิเคราะหปญหาเชิงลึกในคลนิิก/

โรงพยาบาล/ชมุชน/หนวยงานของนักศึกษา ที่เก่ียวของกับศาสตรและองคความรูของแตละสาขาวิชา     มี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางพ้ืนฐานความรูสําหรับการตัดสินใจในการดําเนินงานของคลินิก/โรงพยาบาล/ชุมชน/

หนวยงาน ขนาดของปญหาตองอยูในวิสยัท่ีนักศึกษาสามารถทําสําเร็จไดภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัย นําเสนอผลการวิเคราะห และผังสถานการณของการเกิดปญหา ความตองการของ

หนวยงาน  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกปญหาตามผลลัพธที่คาดหวัง 
 
การเขียนหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระโดย การวิเคราะหสถานการณ 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
2. วัตถุประสงคของการวิเคราะหสถานการณ 
3. คําถามการวิจัย 
4. นิยามศัพท 
5. แนวทางการวิเคราะหสถานการณ 

      6. การนําเสนอผลการวิเคราะห 
      7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิเคราะหสถานการณ 
      8. เอกสารอางอิง 
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แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยใชกระบวนการแกปญหา (Problem solving) 
 

การศึกษาโดยใชกระบวนการแกปญหา (Problem solving) เปนการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในคลินิก/

โรงพยาบาล/ชมุชน/หนวยงานของนักศึกษา ที่เก่ียวของกับศาสตรและองคความรูของแตละสาขาวิชา     

ขนาดของปญหาตองอยูในวสิัยท่ีนักศึกษาสามารถทําสําเร็จไดภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใชหลักการ

ทางวิทยาศาสตร  ไดแก การแกปญหาโดยใชเหตุผล (rational approach)  การกําหนดปญหาหรือการ
อธิบายใหเขาใจถึงปญหา การวิเคราะหสาเหตุของปญหา การต้ังสมมุติฐานเพื่อคาดการณถึงคําตอบหรือ

ผลลัพธที่เปนไปไดของปญหาท่ีเกิดขึ้น การชี้ประเด็นใหเห็นทางเลือกในการแกปญหา การกําหนดวิธีการ

แกปญหา การดําเนินการแกปญหา การพิสูจนสมมุติฐาน การประเมินผลความสําเร็จในการแกปญหา และ

การนําเสนอผลการแกปญหาใหแกหนวยงาน 
 
แนวทางในการศึกษาโดยใชกระบวนการแกปญหา 
 1. การอธิบายความหมายของปญหา 
  อธิบายปญหาที่ซับซอน 
  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา 
  เขาใจในบทบาทของผูศึกษาตอปญหาน้ันๆ 
 2. การมองหาสิ่งท่ีซอนเรนอยูในสาเหตุของปญหา 
 3. การอธิบายใหเห็นทางเลือกในการแกปญหา 
 4. การเลือกแนวทางในการแกปญหา 
 5. การวางแผนในการปฏิบัติเพ่ือทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 6. การกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
 7. การพิสูจนความเปนจริงหากปญหาไดรับการแกแลว 
 
การเขียนหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระโดย ใชกระบวนการแกปญหา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
2. วัตถุประสงคของการแกปญหา 
3.  สมมุติฐานการแกปญหา 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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5. วิธีการแกปญหา 
5.1 การกําหนดวิธีการแกปญหา 
5.2 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหา 
5.3 ขั้นตอนและวิธีการแกปญหา 
5.4 การดําเนินการแกปญหา 

        7.การประเมินผลความสําเร็จในการแกไขปญหา 
        8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการแกไขปญหา 
        9. เอกสารอางอิง 
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แนวทางการคนควาแบบอิสระโดย การทบทวนวรรณกรรม (the literature review) 
 
 การคนควาแบบอิสระโดยการทบทวนวรรณกรรม (the literature review) เปนการศึกษาจาก
ขอมูลปฐมภูมิหรือจากงานตนฉบับของการศึกษาวิจัย ที่มีการนําเสนอตามหลักวิทยาศาสตร มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสถานการณของความรูในเรื่องท่ีผูศึกษามีความสนใจ ชองวางของความรู 

ประกอบไปดวยการวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่เก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจศึกษา 

รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมมี 3 ขั้นตอนคือ การสืบคนขอมูล การอาน 

การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แลวนําผลการศึกษามารายงานในรูปแบบการพรรณนา  สรุป

รวมความ ประเมินผล อธิบายชี้แจง หรือบูรณาการเน้ือหาความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
การเขียนหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระโดยการทบทวนวรรณกรรม  

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
2. วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรม 
3.  คําถามการวิจัย 
4.  นิยามศัพท 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
6. วิธีการทบทวนวรรณกรรม 

6.1  การกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล 
6.2  ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 
6.3  การวิเคราะหขอมูล 

        7. การนําเสนอผลการศึกษา 
        8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        9. เอกสารอางอิง 
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แนวทางในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ 
เกี่ยวกับ การพัฒนา การใช และการประเมินผลแนวปฏิบัติทางคลินิก 

 
แนวทางในการพิจารณาหัวขอ Thesis VS. IS  
(ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ Evidence-based practice) 
 
 

ลักษณะของหัวขอการศึกษา หนวยกิต แผนการศึกษา 
1. การทํา systematic review เพ่ือรวบรวมและสังเคราะหหลักฐานเชิง

ประจักษ  
12 ก 

2. การพัฒนาและการใชแนวปฏิบัติ/หลักฐานเชิงประจักษ  
     (ศึกษาท้ัง 2 phases ในโครงการเดียวกัน)  

12 ก 

3.  การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิก (ศึกษาเฉพาะ Phase 1)        6 ข 

4.  การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพ่ือใหเกิดผลลัพธ                    
(ศึกษาเฉพาะ phase 2) 

6 ข 

5.  ศึกษาประสิทธิผลการใช Best practice recommendations          
ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (เชน การใช Best 
practice information sheet  ท่ีรวบรวมไวโดย  Joanna Briggs 
Institute - JBI)  เพ่ือแกปญหาการปฏิบัติบางประเด็นในหนวยงาน
ของตนเอง โดยอาจทําเปน Best practice guidelines หรือ manual 
practice   
     ในบาง area ท่ี state of knowledge ยังมีงานวิจัยไมมากพอ และ
ยังไมมีการทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ อาจศึกษา

ประสิทธิผลของ Standard of practice ท่ีเปน Consensus guidelines 
ได 

6 ข 
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ลักษณะงานวิจัยท่ีนําไปสู Evidence-based Healthcare  
การพัฒนาความรูเพ่ือไปสูการดูแลสุขภาพโดยใชหลกัฐานเชิงประจักษ   ตองใชกระบวนการวจิัย แบงเปน

ลักษณะตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
1. การทําวิจัยเพื่อสรางหลักฐานเชงิประจักษ ไดแก การทําวิจัยเพือ่ทดสอบวิธีการ (interventions)  

ดวยการศึกษาเชิงทดลองแบบตางๆ เพ่ือพิสูจนสมมติฐานในประเด็นตางๆ คือ effectiveness, feasibility, 
appropriateness, meaningfulness, cost (ซึ่งสามารถใชการออกแบบวิจัยท่ีหลากหลายได แมกระท่ังการวิจยัเชิง
คุณภาพ) 

2. การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหหลักฐาน
เชิงประจักษ สรุปความรูและใหขอเสนอแนะเพื่อนําความรูไปใช หรือใหขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยตอ 

3. การใชหลกัฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติเพ่ือยกระดับผลลัพธของการดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 2 

phases  คือ 
 
Phase 1    การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ                                 
  (Development of Evidence-based Clinical Practice Guidelines- CPGs) 
 

การพัฒนา Clinical Practice Guidelines มีกรอบแนวคิดท่ีใชคือ Evidence-based Practice Model 
เชน กรอบแนวคิดของ National Health and Medical Research Council (NHMRC), Registered Nurses 
Organization of Ontario(RNAO), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), New 
Zealand Guideline Group, Canadian Medical Association (CMA), Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN),  Joanna Briggs Institute  (JBI), Stetler Model เปนตน ซึ่งแตละ Model จะมีจํานวนขั้นตอนท่ี
แตกตางกัน แตข้ันตอนหลกัท่ีเหมือนกนัท่ีควรตองมี ประกอบดวย  

1. การกําหนดหัวขอปญหาและผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หัวขอท่ีจะพัฒนาเปนแนวปฏิบัติทางคลินิก 

จะตองเปนปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน เปนปญหาของกลุมผูปวยท่ีมีหลักฐานแสดงชัดเจนวาตองการแนว

ปฏิบัติไปแกไข การกําหนดปญหาท่ีชัดเจนจะนําไปสูการระบุ interventions สําหรับแกไขปญหาน้ันๆ และสามารถ

กําหนด outcomes ท่ีจะเกิดจากการใชแนวปฏิบัติได  
2. การสืบคน การประเมินคุณคา และคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษอยางเปนระบบ  
3. การยกรางและทํารูปเลมของแนวปฏิบัติทางคลินิก ตามรูปแบบท่ีเปนสากลจะประกอบดวย     หัวขอ

แนวปฏิบัติทางคลินิก  รายชื่อทีมพัฒนา  ตําแหนง  สถานท่ีทํางาน  คํานํา  สารบัญ วัตถุประสงค  และผลลัพธ  

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางละเอียด  คําจํากัดความที่ใชในแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของแนวปฏิบัติ(จัดเปน

หมวดหมู)  โดยมีการระบุระดับของหลักฐาน ถาขอเสนอแนะมีความซับซอนและมีความสําคัญควรมี Algorithms แนบ
ดวย  นอกจากน้ีจะตองระบุแหลงอางอิง และจัดทําภาคผนวก ท่ีประกอบดวย 

- แหลง  evidence  ท่ีนํามาเปนสาระสําคัญของ  CPGs 
- แบบประเมินผลการใช  CPGs 
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- เครื่องมือวัดผลลัพธ 
- คูมือ  คําอธิบาย  แบบฟอรมตางๆ  ท่ีใชใน  CPGs (ถามี) 
- รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ           เปนตน 

4.  การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติ แบงเปน 2 ขั้นตอน 
4.1 การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิ  เปนการตรวจสอบเน้ือหาสาระของแนว

ปฏิบัติ ความถูกตองของหลักฐานเชิงประจักษ การจัดระดับของหลักฐาน และ กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ดังน้ัน

ผูทรงคุณวุฒิควรอยูภายนอกหนวยงาน และประกอบดวย  
ก)  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาสาระในหัวขอของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ข)  ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในคลินิกในกลุมประชากรเปาหมายท่ีจะใชแนวปฏิบัติน้ัน 
ค)  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ  
 

                      

หมายเหตุ :  จากการทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ไมพบวาการตรวจสอบคุณภาพของ     

  แนวปฏิบัติจะตองมีการกําหนดคา CVI 

 
4.2 การตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยการนําไปทดลองใชในหนวยงาน ในระยะเวลา

สั้นๆเชน 1-2 สัปดาห หรือกับผูปวยประมาณ 3-5 ราย ขึน้อยูกับสถานการณ โดยมีหลักสําคัญวา การทดลองใชตอง
สามารถทดลองปฏิบัติไดครบทุกขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติ และจะตองมีการสอบถามความคิดเห็นของผูทดลองใชทุก

คนเกี่ยวกับความเปนไปได ความสะดวก ความยากงาย ปญหาและอุปสรรคของการใชแนวปฏิบัติ และนํามาปรับปรุง

แกไขกอนการจัดพิมพเปนแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ 
 
หมายเหตุ -  การพัฒนา CPGs อาจเปน Evidence-based CPGs หรือ Consensus-based CPGs ก็ได ท้ังน้ี   
                     ใหขึ้นอยูกับ state of knowledge ในเรื่องน้ัน ๆ  ถามีงานวิจัยเพียงพอก็ควรทําเปน  
                      Evidence-based CPGs 
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Phase  2   การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพ่ือใหเกิดผลลัพธ                                                       
(Implementation of Clinical Practice Guidelines) 

 
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพ่ือใหเกิดผลลัพธ ตองใชกลยุทธ (strategies) ท่ีกอใหเกิด 

ความรวมมือของทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของ   ดังน้ันการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช จึงประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 

ดังน้ี 
1. ขั้นเตรียมการหรือเตรียมความพรอมของหนวยงานและบุคลากร ไดแก การเผยแพรและการสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ อาจทําโดยการจัดอบรม การประชุมแบบมีสวนรวม การจัดบอรดแสดงแนวปฏิบัติใน

หนวยงาน ฯลฯ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ และแบบบันทึกท่ีจําเปน 
2. ขั้นวางแผนการใชและกํากบัติดตามการใช (monitoring) โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหมีการใชแนวปฏิบัติอยางท่ัวถึง และสมํ่าเสมอในผูท่ีเกี่ยวของทุกคน ทุกฝาย สามารถออกแบบและบูรณาการกล

ยุทธหลายรูปแบบรวมกัน เชน การชวยกันตรวจสอบการปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ การนิเทศ ชี้แนะ เปนตน 
3. ขั้นดําเนินการ ซึ่งตองมีระบบการกํากับติดตาม ประเมินกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการอยาง

ตอเน่ือง ขั้นน้ีจะมีการประเมิน intermediate outcomes ไปดวย 
4. ขั้นประเมินผลลัพธ (final outcomes) ตองมีการรวบรวมขอมูลผลลัพธตามท่ีระบุไวในแนวปฏิบัติอยาง

เปนระบบและนาเชื่อถือ มีการวเิคราะหเพ่ือเปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการใชแนวปฏิบัติ (จะใช

สถิติเปรียบเทียบ หรือแสดงการเปรียบเทียบอุบัติการณของผลลัพธ ก็ได) 
 

การศึกษาการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกนัน้ สามารถทําไดหลายแนวทาง ดังน้ี                                                     
1.  การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาขึ้นเอง (ในกรณีท่ีศึกษาท้ัง 2 ระยะ คือ สรางเอง และใชเอง)  ให

ดําเนินการตามขั้นตอนของ phase 2  ดังกลาวแลวขางตน 
2.   การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีบุคคลอื่นพัฒนาไวอยางเต็มรูปแบบ  ในกรณีท่ีมีการใชแนวปฏิบัติท่ี

ไมไดพัฒนาเอง จะตองมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติเหลาน้ันอยางเปนระบบกอนตัดสินใจนํามาใช  โดย

ใชเครื่องมือประเมินท่ีไดรับความนิยม  เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติเพ่ือการวิจัย ท่ีเรียกวา AGREE 
(The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation)   ซึ่งการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก
น้ันจะตองปฏิบัติตามคูมือการประเมิน(manual practice) ของ AGREE Collaboration เชน วิธีการประเมิน การ

กําหนดผูประเมิน เปนตน ซึ่งสามารถ download ไดท่ี http://www.agreetrust.org/instrument.htm หรือท่ี 

www.G-I-N.net ซึ่ง แนวปฏิบัติท่ีนํามาใชควรเปนแนวปฏิบัติท่ีไดสรางอยางมีหลักฐานอางอิง และผานการทดลองใช
มาแลวเทาน้ัน 

3.  การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีผูอื่นพัฒนาไวแลวโดยมีการประยุกตหรือดัดแปลงแนวปฏิบัติทางคลินิก

กอนนํามาใช ซึ่งผานการประเมินโดยใช AGREE แลวพบวามีขอจํากัดบางประการในการนําไปใชในหนวยงานของ

ตนเอง ในกรณีน้ี การดําเนินการตองมีขั้นตอนของการประชาพิจารณโดย   ผูมีสวนเกี่ยวของในหนวยงาน และตองระบุ

http://www.agreetrust.org/instrument.htm
http://www.g-i-n.net/
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ใหชัดเจนวาประยุกตอยางไรและมากนอยเพียงใด สิ่งท่ีควรทําอยางยิ่ง คือ การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษท่ีทันสมัย

เพ่ิมเติมเขาไป ซึ่งตองใชกระบวนการตามขั้นตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติดังไดกลาวแลวขางตน    
 หลักสําคัญในการตัดสินวาควรพัฒนาแนวปฏิบัติควรใชหรือประยุกตแนวปฏิบัติท่ีมีผูอื่นพัฒนาแลว  ควรเกดิ

จากการทบทวนความรูอยางเปนระบบ เพ่ือใหทราบถึง state of knowledge ในประเด็นปญหาเหลาน้ันวาอยูในระดับใด 

เชน บางเร่ืองมีผูพัฒนาแนวปฏิบัติใชแลว และใชไดผลดี ก็ไมสมควรตองพัฒนาใหม บางเร่ืองเปนเพียงมีการทํา 

systematic review ไว ก็ควรนํา recommendations เหลาน้ัน มาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติตอไป ซึ่งผูศึกษาควรได

ทบทวนเพื่อหา gap of knowledge กอน (ไมใชตองการพัฒนาแนวปฏิบัติ เน่ืองจากหนวยงานตนเองยังไมเคยมีเทาน้ัน)                     

 
ประเด็นพิจารณาอืน่ ๆ 
            จากการพิจารณาหัวขอโครงรางฯ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พบวามีการศึกษารูปแบบอื่นๆท่ีมีการ

เรียกชื่อในลักษณะท่ีคาบเกี่ยวกันหรือใกลเคียง หรือใชคําท่ีแตกตางกันในการเรียกสิง่เดียวกัน ทําใหมีประเด็นท่ีตอง

พิจารณาบอยครั้ง   ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการศึกษามีดังตอไปน้ี 
 
          1.  ควรมีการนิยามใหเขาใจตรงกันในคําท่ีสรางความสับสน ไดแก 
 

แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical  practice  guidelines – CPGs)  
                  หมายถึง  ขอความที่พัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ  เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูประกอบวชิาชีพและ

ผูใชบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  ท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาใดปญหาหน่ึง แนวปฏิบัติทางคลินิกจึงตองมีระบบ

ในการพัฒนา  หลักฐานท่ีนํามาเปนแนวปฏิบัติจะตองไดรับการทบทวนอยางเปนระบบ (systematic review) หรือเปน
หลักฐานจากงานวิจัย และผานการพิจารณาตัดสินใจโดยผูเชีย่วชาญ  แนวปฏิบัติจะมีความยืดหยุน  เน่ืองจากเปน

ขอเสนอแนะท่ีชีแ้นวทางเพื่อชวยการตัดสินใจแกบุคลากรสุขภาพ  ในการจัดการกับปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง  (Field, & 
Lohr, 1992  cited  in  Graham, & Harrison,  2005) 
 
 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice guidelines – BPGs) 
 หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นโดยใชขอเสนอแนะการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice recommendations) 
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) มาเปนแนวทางเพื่อแกปญหาการปฏิบัติบางประเด็น
ในหนวยงาน เชน Best practice guidelines for tracheal suctioning ท่ีพัฒนาจาก Best practice information sheet 
เร่ือง Tracheal suctioning of adult with artificial airway จาก systematic review ของ  Joanna Briggs Institute  
(JBI) ซึ่งกระบวนการพัฒนาอิงกรอบการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจกัษเชนเดียวกัน(Chau et al, 2007) 
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คูมือหรือขอกําหนด (Protocols) 
                    เปนขั้นตอน (steps) ของการปฏิบัติท่ีระบุทิศทางชัดเจน  ไมมีการยืดหยุน  มักจะพัฒนาขึ้นเพื่อใช

เฉพาะหนวยงานเพื่อใหมีการปฏิบัติเปนอยางเดียวกัน ขอปฏิบัติตางๆใน protocols  คอนขาง  rigid  และตองถือ

ปฏิบัติมากกวา  guidelines  (Carnett, 2002; Hewitt  -Taylor, 2004)   
 
 ผังการปฏิบัติ (Algorithms)  
                    เปนขั้นตอนและลําดับขั้นในการตัดสินใจในการปฏิบัติใหเปนไปตามผังไหล (flow  chart)   สําหรับ
เรื่องใดเรื่องหน่ึง  เชน  CPR  algorithms  ใน  algorithms  จะมี  yes / no  options  ใหเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของผูปวย  algorithms  มักใชสําหรับกระบวนการปฏิบัติท่ีมีความซับซอนหรือยุงยาก  (trouble  spots) โดยท่ัวไป
ในทางปฏิบัติ การใช  algorithms  รวมกับ  guidelines  หรือ  care  pathways  จะทําใหบรรลุผลลัพธไดดีขึ้น 

(Thomson,  Angus, & Scott,  2000) 
 
 แผนการดูแลทางคลินิก (Care  pathways / CareMAP)  
                     แผนการดูแลทางคลินิกเปน  multidisciplinary  plan  of  care  (บางแหงอาจใชคําวา clinical 
pathway หรือ critical pathways ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน) สําหรับการดูแลกลุมผูปวยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  

มักจัดทําขึ้นเพ่ือใชกับผูปวยเฉพาะโรคหรือเฉพาะปญหา  care  pathways เปนเคร่ืองมือสําหรับจัดการดานการรักษา
และดูโรคใดโรคหน่ึง (disease management)  จัดทําขึ้นโดยสหสาขาวิชาชีพซึ่งตองอาศัยหลักฐานเชิงประจักษของแตละ
สาขาวิชาชีพ เน่ืองจากเน้ือหาในแผนฯจะครอบคลุมทุกมิติของการดูแลผูปวยกลุมน้ันๆ และมีระยะเวลา ตลอดจนลําดับ

ของการปฏิบัติกํากับ กระบวนการพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกตองเปนระบบ ลักษณะของ care  pathways  จึงเปน 

norm ในการดูแลกลุมผูปวยเฉพาะโรค ถาผูปวยรายใดแปรปรวนออกจากแผนฯ หรือไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผน

ฯ  จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุและหาทางแกไข   
โดยท่ัวไปจะใชสองคําน้ีดวยกัน หรือใชอยางใดอยางหน่ึงก็ได  เพียงแตมีความแตกตางในการใชคํา

เล็กนอย กลาวคือ CareMAP  ใชเรียก care  pathways  ท่ีมีการกําหนด  outcomes  ของการดูแลในแตละชวง
ระยะเวลาไวอยางชัดเจนเทาน้ัน   

2.  การศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีโรงพยาบาลมีอยูแลวหรือ

ดําเนินการอยูแลว (ซึ่งนักศึกษาไมใชผูดําเนินการน้ันๆ) อาจเปนลักษณะของคูมือหรือขอกําหนด (protocol) หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติของหนวยงานที่มีอยูแลว     การศึกษาควรใชกรอบการศึกษาแบบวิจัยผลลัพธ (outcome 
research) ซึ่งจะมีกรอบแนวคิดเฉพาะในการศึกษา เชน Donabedian’s Model (ประกอบดวย Structure-Process-
Outcomes) หรือ CIPP model ท่ีประกอบดวย Context-Input-Process-Product   เป ็นตน 

                  3. การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติและอุบัติการณตางๆในหนวยงาน (โดยผูศึกษาไมไดกระทํา 

intervention ใด ๆ) สามารถออกแบบการศึกษาเปนการศึกษาแบบสํารวจ หรอืเชิงพรรณนา  คือ สํารวจหรือพรรณนา

วามีการปฏิบัติในเรื่องน้ันๆอยางไรในหนวยงาน  มีมาตรฐาน คูมือ  อะไรบาง รวมท้ัง การสํารวจอุบัติการณตางๆ ท่ีพบ
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ในหนวยงานน้ันๆ (ซึ่งการแปลผลจะไมสามารถบอกไดชัดเจนวาอุบัติการณเหลาน้ันเปนผลมาจากการปฏิบัติ แต

สามารถอภิปรายไดเพียงวา การปฏิบัติในหนวยงานและตัวชี้วดัเหลาน้ันมีลักษณะอยางไรเทาน้ัน) 
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