
 

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวปฏบิัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วทิยานิพนธ ์ 

และการค้นคว้าแบบอิสระ 
--------------------- 

เพื่อให้การสอบโครงร่างวทิยานพินธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระของ

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปใน

แนวเดียวกัน  มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูส้อบ   คณะพยาบาลศาสตร ์โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 จงึได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบโครงรา่ง

วิทยานิพนธ์ วทิยานพินธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ ดังตอ่ไปนี ้

1. ก่อนเริ่มการสอบ ประธานกรรมการสอบและคณะกรรมการสอบใช้เวลาประมาณ 

15-30 นาที ประชุมสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน

โครงรา่งวิทยานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ หรอืการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา โดยพิจารณาใน

ภาพรวมของเนื้อหาสาระในประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 2) 

ความครอบคลุมของการทบทวนวรรณกรรม  3) กรอบแนวคิด  4) ระเบียบวิธีวิจัย  5) การ

เสนอผลการวิจัย และ 6) การอภิปรายผล แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1.1 กรณีสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ ประเด็นการพิจารณาให้เน้นเนือ้หาสาระใน 

หัวข้อ 1) ถึงหัวข้อ 4)   

1.2 กรณีการสอบวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาครอบคลุมทุกหัวข้อ แต่ควรให้

ความส าคัญกับหัวข้อ 5) และ 6) มากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาผา่นการสอบ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์มาแล้ว    

1.3 กรณีการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ให้พิจารณาทุกหัวข้อตั้งแต่ข้อ 1) ถึง ขอ้ 6)   

(ดูรายละเอียดของประเด็นหลักที่ตอ้งพิจารณาใน  ตารางที่  1   แนบท้าย

ประกาศ)  

2. ประธานฯเชญิให้นักศึกษาและผูเ้ข้าร่วมฟังการสอบเข้าหอ้งสอบ  จากนั้นประธานฯ

แนะน าคณะกรรมการสอบและแจง้ให้นกัศึกษาน าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของโครงรา่ง

วิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ   โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

3. ภายหลังการน าเสนอของนักศึกษา ประธานฯเชญิกรรมการสอบทุกคน ซักถาม

นักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่อาจเป็นข้อสงสัยในรายงาน หรอืเป็นความรูท้ี่นักศกึษาควรทราบ 

ทั้งนี ้ค าถามควรเป็นค าถามที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับโครงรา่งวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หรือ   

 

/การคน้คว้า... 
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การค้นคว้าแบบอิสระส าหรับค าถามที่นักศกึษาตอบไม่ได้ให้ขา้มไปก่อน และไม่ควรใช้เวลา

เสนอแนะหรอืให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรอืข้อบกพร่องที่เกิดจากการพิมพ์หรอืรูปแบบ

ของรายงานโครงรา่งวิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ  แตค่วรมอบ

รายละเอียดข้อผดิพลาดให้นักศึกษาเพื่อไปพิจารณาแก้ไขเมื่อการสอบเสร็จสิน้แล้ว 

กรณีที่ผู้เข้าร่วมฟังการสอบต้องการซักถามปัญหาในขณะด าเนินการสอบ ประธานฯมี

สิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมฟังซักถามได้ โดยให้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมฟังทราบว่าไม่มีสทิธิ์ 

4. ประธานฯควรควบคุมเวลาในการสอบ  โดยควรใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง  ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาเอกใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการสอบ แตไ่ม่ควรเกิน 6 ช่ัวโมง 

5. เมื่อการสอบ โครงร่างวิทยานพินธ์/วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ เสร็จสิน้

ลง ให้ประธานฯเชญิให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมฟังออกจากห้องสอบ  และด าเนินการให้

คณะกรรมการสอบประชุมตกลงสรุปผลการประเมินโดยทันทีตามแบบรายงานผลการสอบ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์ (พยม. 2) หรอื ตามแบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าอิสระและ

วิทยานิพนธ์ (มช. 6 บว.) ของบัณฑิตวทิยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยการประเมนิคุณภาพของ

รายงานและการประเมินความรูค้วามสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปล่า 

 เมื่อสรุปผลการสอบเสร็จแล้ว ใหป้ระธานฯและคณะกรรมการทุกคลงนามในแบบ

รายงานผลการสอบดังกล่าว 

6. ประธานฯ แจง้ผลการสอบให้นักศึกษารับทราบ และลงนามรับทราบผลการสอบใน

แบบรายงานผลการสอบ 

7. ภายหลังการสอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอืคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ก ากับ/ตดิตามให้นักศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และ

ด าเนนิการตามขั้นตอนแล้วแตก่รณี ดังนี้ 

7.1 หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสอบ   และจัดท าบทคัดย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (พยม.5) 

ส่งให้คณะกรรมการสอบทุกคนโดยแนบแบบความเห็นชอบให้ด้วย เพื่อให้

คณะ กรรมการสอบตรวจสอบและลงนามให้ความเห็นชอบ แล้วรวบรวมส่ง

ที่หน่วยบัณฑติศกึษา เพื่อน าเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา ประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ

และบัณฑติวิทยาลัย ตามล าดับ 

7.2 หลังการสอบการค้นคว้าแบบอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาปรับแก้ไข

บทคัดย่อและรายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบ   และจัดส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผ่านการตรวจสอบ 

 

/ ของอาจารย์... 
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 ของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา

ประจ าสาขาวิชาแล้ว  พร้อมแนบแบบฟอร์มการตรวจสอบ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (พยม. 8) เพื่อส่งให้ผูเ้ชี่ยวชาญทางภาษาตรวจสอบ

ภายใน  7 วันหลังการสอบ  ส่วนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนนิการ

ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ    ณ    วันที่     6    ธันวาคม     2554 

 

    

  ลงนาม        ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ) 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

   ประธานคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะฯ 



 
 
ตารางที่ 1: สาระประเด็นหลัก ที่ควรพิจารณาให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ประเด็นพิจารณา ม ี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
1.  ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 
1) ปัญหาที่วจิยัมีความส าคญัต่อการพยาบาล โดยค าตอบของงานวิจัยต้องเอื้อตอ่
การต่อยอดองคค์วามรู้ (body of knowledge) ทางการพยาบาล หรือชว่ยปรับปรุง
คุณภาพการพยาบาล 

   

2) แสดงให้เห็นถงึขนาดของปญัหา เช่น มีรายงานสถติิของปัญหาในระดับบุคคล 
องคก์ร ท้องถิ่น ประเทศ หรอืโลก 

   

3) แสดงถงึความเป็นไปไดใ้นการวจิัย     
4) แสดงถงึขอบเขตขององคค์วามรู้ของเรื่องที่จะศึกษา โดยมีการสรุปประเดน็การ
ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องทีจ่ะศึกษา 

   

5) ระบุชอ่งว่างขององคค์วามรู ้(gap of knowledge) อย่างชัดเจน    
2. วัตถุประสงคแ์ละค าถามการวิจัย/ สมมุติฐาน 
1)  มีความชัดเจน และมีความสอดคล้องกันระหวา่งวัตถุประสงคก์ับค าถามการ
วิจัยและ สมมุตฐิาน 

   

3. นิยามศัพท์ 
1) นิยามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาอย่างครบถว้น    
2) Operational definition ที่ชัดเจนคอืมีทัง้ความหมายและวิธีการวัดตัวแปรนัน้ๆ    
4. การทบทวนวรรณกรรม 
1) แสดงถงึความรู้ที่เป็นปัจจบุันของเรื่องทีศ่ึกษา    
2) เนือ้หาสาระครอบคลุมทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัในเรื่องที่เกี่ยวข้อง    
3) เนือ้หาสาระสะทอ้นถงึการทบทวนความรูอ้ย่างละเอียดลึกซึ้ง และมีการ
วิเคราะห์ความรูอ้ยา่งด ี

   

5. กรอบแนวคิด 
1) ระบุ ทฤษฎีหรอืแนวคิดที่ใช้เป็นพืน้ฐานในงานวิจยัอยา่งชัดเจน    
2) แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งทฤษฎีกับตัวแปรที่จะศึกษาอย่างชัดเจน โดย
อธิบายกลไกของการเกิดผลวจิัยบนพืน้ฐานของทฤษฎีที่เลอืกใช้ 

   

6. ระเบียบวิธวีิจัย: ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 
1) การออกแบบวจิัย  
การวิจัยเชิงปริมาณ: เช่น RCT  หรือ quasi-experimental design  หรือ การ
วิเคราะห์สถานการณ ์ที่เหมาะสมกับค าถามการวจิัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ: ออกแบบวิจัยได้ถูกตอ้ง เหมาะสม 

   

2) ประชากรมีความชัดเจนของการก าหนดประชากร  
 

   

3) การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
การวิจัยเชิงปริมาณ: มีเกณฑ์ในการเลือก/ สุม่กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ชัดเจน
และเหมาะสม 
 
 

   



 
ประเด็นพิจารณา ม ี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ: เสนอวธิกีารเลือกกลุ่มตัวอยา่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ซึ่งท าให้เขา้ใจปรากฏการณ์ทีจ่ะศึกษาได้อยา่งชัดเจนที่สดุ เช่น เลือกตัวอยา่งที่เป็น

ตัวแทน (Typical Cases)  เลือกตัวอย่างที่หลากหลาย (Maximum Variation 

Sampling)  การเลือกตัวอย่างที่ชัดเจน (Extremely Cases)  . เลอืกตัวอย่างแบบ

ลูกโซ่ (Snowball Sampling) 

5. เลือกตัวอยา่งเฉพาะทีใ่ห้ประเด็นส าคัญ (Key Informant) 

   

4) การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการที่เหมาะสม  
การวิจัยเชิงปริมาณ:  ใช้ power analysis ฯลฯ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ:  มีการระบุจ านวนกลุ่มตัวอยา่งที่แสดงถงึความอิม่ตัวของ
ข้อมูล 

   

5) เครื่องมือวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ: มีความชัดเจนของการก าหนดเครื่องมือวิจัยทีใ่ช้ 
-อธิบายลักษณะของเครื่องมอืและการแปลผล 
-อธิบายการหา validity และ reliability อย่างถูกต้อง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ: ก าหนดวิธีการไดม้าซึ่งขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื เช่น การสงัเกตแบบ
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

   

6) ระบุการพทิักษส์ิทธิอยา่งถกูต้องครบถว้น    
7) ระบุขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลและการด าเนินการวิจยั (ถา้มี) อย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

   

8) สถติิที่ใช ้
การวิจัยเชิงปริมาณ: ระบุสถติิที่ใช้ ได้ถูกต้อง และเรียงล าดับตามขั้นตอนที่จะใช้ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ:  

   

7. การน าเสนอผลการวิจัย 
1) มีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และค าถามการวจิัย/ สมมตุิฐานที่ตั้งไว ้    
2) รูปแบบการน าเสนอเป็นล าดับ มีความเหมาะสมชัดเจน (เช่นการน าเสนอในรูป
ตาราง กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม เหมาะสม) และมีความถูกต้อง (เช่น คา่ตัวเลข
ต่างๆ ในตารางและการอ่านผลตรงกัน) 

   

8. การอภิปรายผล 
1) น าเสนอประเด็นอภิปรายได้ชัดเจน โดยแสดงเหตุผล และอ้างอิงกรอบแนวคิด
ของการวิจัย 

   

2) มี evidence support ในผลการวิจัยทีส่อดคล้องหรือขดัแย้งกับงานวิจัยที่ผา่นมา    
9. บทสรุปการวิจัยมีความชัดเจน กระชับและครบถ้วน    

10. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้
1) เป็นข้อเสนอแนะที่อิงผลการวจิัยที่ไดอ้ยา่งแท้จรงิ  ไม่เกนิกวา่ผลการวิจัยทีไ่ด้    
11. เอกสารอ้างอิง 
1) ใช้เอกสารที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน    
2) เอกสารอา้งองิครบถว้น    
3) การเขยีนอา้งองิถูกต้องตามหลักการที่ก าหนด    
 


