ก

คํานํา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเปาหมายเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม ในการเรียนการสอน
นอกจากหลักสูตรที่มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑมาตรฐาน สกอ.แลว อาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเปนสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหการศึกษาสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปการศึกษาที่ผานมามี
อาจารยที่มีคุณวุฒิไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะพยาบาลศาสตรและสภาการพยาบาล ฝายบัณฑิตศึกษาจึงได
รวบรวมและจัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อเปนคูมือสําหรับอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับการศึกษาทําความเขาใจ
และนําไปใชใหเกิดประโยชนแกการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย
1) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2) ประกาศขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับการเปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป (Academic advisor)
3) ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะพยาบาลศาสตร ที่เกี่ยวของในการเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
4) ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร
ฝายบัณฑิตศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกอาจารยทุกทาน ทั้งนี้หากทานมี
ขอสงสัยหรือขอเสนอแนะในการถือปฏิบัติตามเอกสารตางๆที่ไดรวบรวม ฝายบัณฑิตศึกษายินดีตอบคําถามและรับฟง
ขอเสนอแนะ เพื่ อ ใหการจั ดการเรี ยนการสอนในหลั ก สูตรระดั บบัณฑิ ตศึ ก ษาใหมีป ระสิทธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้น และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งในความรวมมือที่ไดรับจากคณาจารยทุกทานเปนอยางดีตลอดมา

(รองศาสตราจารย ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ)
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
มิถุนายน 2551

ข

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
- โครงสรางการบริหารงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- การดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม / คณะพยาบาลศาสตร ที่เกี่ยวของในการเปน
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป (Academic Advisor) และการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง หนาที่ของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกน และ
ประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือ
นักวิจัย แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2539
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการ
ขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา
การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพเมื่อไมมาลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่
เปดภาคการศึกษาปกติ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม / คณะพยาบาลศาสตร ที่เกี่ยวของในการเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
แบบอิสระ
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การทําการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบรหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผสู อบวิทยานิพนธ /
การคนควาแบบอิสระ
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การลงทะเบียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มาตรการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่น
หรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธให
แนวทางการทําวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
- แนวทางการทําวิทยานิพนธ
- แนวทางการคนควาแบบอิสระ / สารนิพนธ
- แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis)
- แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการใชกระบวนการแกปญหา (Problem solving)
- แนวทางการคนควาแบบอิสระโดยการทบทวนวรรณกรรม (The literature review)
- แนวทางในการทําวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ เกี่ยวกับการพัฒนา การใช และ
การประเมินผลแนวปฏิบัติทางคลินิก
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95

ประกาศสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร
- ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2549 เพื่อใหมีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
100
- ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อใหมีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความตองการ
ดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับ
โดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสงั คมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเปนแบบอยาง
ที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการที่ดมี ีความรวมมือในการทํางาน โดยการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
2. ปณิธาน และวิสัยทัศน
ป 2555 คณะพยาบาลศาสตร จะเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต
การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร
คณะฯ จะดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
1. จัดการศึกษาพยาบาล โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจยั ทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูและแกไข
ปญหาสุขภาพทั้งในระดับทองถิน่ และประเทศ
3. ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
2. เพื่อสรางผลงานวิจัยดานสุขภาพใหสอดคลองกับปญหาของสังคมและประเทศ
3. เพื่อใหบริการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและวิชาชีพโดยการผสมผสาน
กับภาระกิจดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
4. เพื่อเปนผูนําและศูนยรวมทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ
5. เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเอง มีระบบบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน
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6. เพื่อสงเสริมความรวมมือในภารกิจทุกดานกับสถาบันและหนวยงานตางๆทั้งในระดับประเทศ
และตางประเทศ
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
8. เพื่ออนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
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โครงสรางการบริหารงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สภามหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ที่ประชุมคณบดี)

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะพยาบาลศาสตร

สาขาวิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล

สาขาพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุ

สาขาวิชาการพยาบาล
ผดุงครรภขั้นสูง

สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชาการพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ ฯ

สาขาวิชาการพยาบาล
อาชีวอนามัย

สาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญ

สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
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การดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑของสภาการพยาบาล แหงประเทศไทย ประกอบดวยหลักสูตร
ตางๆ ดังนี้
1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1.1.1 หลักสูตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Clinical Nurse Specialist : CNS) ไดแก
หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช การพยาบาลอาชีวอนามัยและ การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
1.1.2 หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner : NP) ไดแก สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน และการพยาบาลผูสูงอายุ
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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สรุปจํานวนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชา
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร
การพยาบาลจิตเวช
การพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลศัลยศาสตร
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาลสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยา
การพยาบาลอายุรศาสตร
บริหารการพยาบาล
รวม

อ.
3
6
3
5
3
2
22

ผศ.
3
1
3
3
5
1
2
18

อ.ดร.
1
1
3
3
4
4
4
20

ผศ.ดร. รศ.ดร.
4
2
1
1
2
4
2
2
3
7
5
4
2
3
18
24

รศ.
3
1
3
4
4
1
16

รวม
16
10
9
15
21
16
17
14
118

*ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

อาจารยในบัณฑิต (อาจารยประจํา)
อาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

118
78

คน
คน

อาจารยในบัณฑิตวิ ทยาลัย

ผศ.
15.25%

อ.
18.14%

อ.ดร.
16.95%
รศ.
13.56%

ผศ.ดร.
15.25%

รศ.ดร.
20.34%
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อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีบทบาทหนาที่ในการใหคําแนะนําและดูแลจัด
แผนกําหนดการศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาใน
เรื่องอื่นตามความเหมาะสม
ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรมีคุณลักษณะ จรรยาบรรณ หนาที่ และขอ
ควรปฏิบัติดังนี้
1.
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี
1.1 มีมนุษยสัมพันธดี ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเมตตากรุณา
1.3 มีความรับผิดชอบดี มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา
1.4 ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว
1.5 มีหลักจิตวิทยาในการใหการปรึกษา และมีจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
1.6 มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีได
1.7 มีความรูกวางขวางและรับฟงเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
1.8 ตองรูบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี
1.9 มีประสบการณในหนาที่งานอาจารยที่ปรึกษา
2.
จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาดังนี้
2.1 อาจารยที่ปรึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยจะไมกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิด
ผลเสียแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
2.2 อาจารยที่ปรึกษาตองรักษาขอมูลตางๆเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนักศึกษาในความดูแลใหเปน
ความลับ
2.3 อาจารยที่ปรึ กษาตองพยายามชวยเหลื อนั กศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปญหาใดที่เกินความสามารถที่จะชวยเหลือได ก็ควรแนะนํา
นักศึกษาผูนั้นไปรับบริการจากบุคคลากรอื่น เชน นักแนะแนว แพทย จิตแพทยและนัก
กฏหมาย เปนตน
2.4 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาไม ค วรวิ พ ากษ วิ จ ารณ บุ ค คลหรื อ สถาบั น ใด ให นั ก ศึ ก ษาฟ ง ในทางที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ
2.5 อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพในสาขาที่ตน
สอน และมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงามเพื่อเปนตัวอยางแกนักศึกษา
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3.

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
3.1 ดานการศึกษา
- ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกกระบวนวิชาเรียน
- ใหคําแนะนํานักศึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
- ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
- ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพื่อเลือกวิชาเอก-โท และการวางแผนการศึกษาใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
- ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
- ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นวาการ
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆไมเหมาะสม
- ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ําลง
- ใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือนักศึกษา เพื่อแกไขอุปสรรค ปญหาในการเรียน
กระบวนวิชาตางๆ
- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษา
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพ
3.2 ดานบริการและพัฒนานักศึกษา
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และบริการตางๆของมหาวิทยาลัย
และชุมชน
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม เชน ปญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยและปญหา
การคบเพื่อน
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานอาชีพ ไดแก การใหขอมูลในแงมุมตางๆ เชน ลักษณะ
ของงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่
นักศึกษากําลังศึกษาอยู
-ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
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3.3

4.

ดานอื่นๆ
- พิจารณาคํารองตางๆของนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
- ประสานงานกับอาจารยผูสอน และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับคณะ กองกิจการ
นักศึกษาและสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อชวยเหลือและเพื่อประโยชนของ
นักศึกษา
- กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ เพื่อขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ
- เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใชกับระเบียนสะสม
ของนักศึกษา
- สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารย คณะและ
มหาวิทยาลัย
- ใหการรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาตองการนําไปแสดงเปนหลักฐานสําคัญตอไป
- ปอนขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK) มายังผูบริหารและคณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาตางๆของนักศึกษา
- ใหความรวมมือกับคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
- ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และหนาที่ของนักศึกษาตออาจารย
ที่ปรึกษา
- ในกรณีที่นักศึกษาแตงกายไมเรียบรอยหรือมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม อาจารยที่
ปรึกษาตองตักเตือน
ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษา
4.1 ขอปฏิบัติโดยทั่วไป
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบบริการตางๆของมหาวิทยาลัย วิธีการ
ดําเนินการขอมูลในแงมุมตางๆ เพื่อใหมีความพรอมในการใหการปรึกษาแนะนํา
นักศึกษา
- นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดกอนวันลงทะเบียนตนภาคการศึกษา เพื่อทํา
ความรูจักนักศึกษาและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบตางๆ
- นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด เมื่อทราบผลการสอบกลางภาค (MIDTERM)
เพื่อทราบและแกไขปญหาตางๆของนักศึกษา
- ติดตารางเวลา (OFFICE HOUR) ไวที่ทํางาน เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได
- ใหความสนใจเปนพิเศษแกนักศึกษาในโครงการพิเศษหรือนักศึกษาที่มีปญหาดาน
ตางๆ
- เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา ใหขอคําแนะนําจาก
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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4.2

- สนใจติดตามขอมูลตางๆในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา
แนะนํานักศึกษา
- สนใจติดตามขาวสังคม เศรษฐกจิและการเมือง เพื่อใหทันเหตุการณทันสมัยอยูเสมอ
- สนใจที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในดานเทคนิคในการใหการปรึกษาและดานอื่นๆ
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
ขอปฏิบัติเฉพาะกรณี
ก. การลงทะเบียนกระบวนวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาควรนัดนักศึกษาในความดูแลมาพบกอนการลงทะเบียน
เพื่อปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาตองติดตามผลการลงทะเบีลนของนักศึกษาผานทาง
Internet
- อาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน ให
ถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ข. การเพิ่มและการถอนจํานวนวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบวาการเพิ่มและการถอนกระบวนวิชานั้น
ถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถามถึงสาเหตุการเพิ่ม-ถอน
กระบวนวิชานั้นๆ และใหคําแนะนําทาง Internet
ค. ทุนการศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาควรสอบถามความตองการทุนการศึกษาของนักศึกษา
หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองใหความชวยเหลือ และบันทึก
ขอมูลเหลานั้นไวเพื่อสามารถใชไดทันที
- พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนักศึกษาที่สมควรไดรับทุนการศึกษา เพื่อ
เสนอขอรับทุนการศึกษาและแจงขอมูลใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อ
ดําเนินการตอไป
ง. ปญหาของนักศึกษา
- แนะนําใหนักศึกษาในความดูแลไปใชบริการที่งานแนะแนว กองกิจการ
นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเลือกสาขา
วิชาเอกหรือปญหาดานสวนตัวที่ลึกซึ้งได

ที่มา : สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (2549). คูมืออาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2549-2550.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

เชียงใหม :

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
(หนา 10-28)
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- สําเนา ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง หนาที่ของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกนและประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดวยที่ประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551 เมื่อวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบให
มีการกําหนดหนาที่ของหัวหนากลุมกระบวนวิชาแกนและประธานกระบวนวิชาแกน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หัวหนากลุมกระบวนวิชาแกน (วาระ 2 ป)
1. ประสานงานกับประธานกระบวนวิชา อาจารยผูรวมสอน และฝายบัณฑิตศึกษา เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอน จัดทํา / ปรับปรุงกระบวนวิชาจัดทําตารางสอนกระบวนวิชาใหสอดคลองกับตารางสอนของคณะใหมี
ความชัดเจนตรงกั นในแตละ sectionกําหนดผูสอนในแตละตอนจากผูร วมสอนที่คณะกรรมการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษยมอบหมาย
2. แกไขปญหา อุปสรรคขณะที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาโดยประสานงานกับประธาน
กระบวนวิชา
3. ประสานงานกับประธานกระบวนวิชา ในการรวบรวมผลการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยใน
กระบวนวิชา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและนําเสนอผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะไปยังคณะกรรมการมาตรฐาน
พันธกิจ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใชในการประเมินผล
ประธานกระบวนวิชาแกน
1. ประชุมอาจารยผูรวมสอน เพื่อ
1.1. จัดทําตารางสอนกระบวนวิชาใหสอดคลองกับตารางสอนของคณะ
1.2. กําหนด blueprint การออกขอสอบในแตละหัวขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคกระบวนวิชา
1.3. กําหนดวันสงขอสอบ วันสอบและจัดอาจารยผูคุมสอบ
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2. ประสานงานกับอาจารยผูรวมสอนและฝายบัณฑิตศึกษา เพื่อ
2.1. จัดทําแผนการสอนในทุกหัวขอ ใหสอดคลองกับลักษณะและวัตถุประสงคกระบวนวิชาตามรูปแบบที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด
2.2. จั ด การเรี ย นการสอนกระบวนวิ ช าให เ ป น ไปตามแผน บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามที่ กํ า หนดอย า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3. แกไขปญหากรณีอาจารยผูสอนลาปวย ลากิจ
2.4. ประสานงานการจัดทําขอสอบใหเสร็จตามเวลา
2.5. รวบรวมผลการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในกระบวนวิชา เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
3. ปฐมนิเทศและแนะนํากระบวนวิชา วัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน กําหนดการสอบ
วิธีและเกณฑการประเมินผล การเขาชั้นเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
ลงนาม

สําเนาถูกตอง
นงนุช ไชยยศ
(นางนงนุช ไชยยศ)
นักวิชาการศึกษา 6

รัตนาวดี ชอนตะวัน
(รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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- สําเนา ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
*****************************
เพื่อใหการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวประชุมสามัญครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 คณะ
พยาบาลศาสตรจึงกําหนดแนวปฏิบัติการเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
1. กําหนดเปนภาคบังคับสําหรับนักศึกษาทุกชั้นปในการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับเรื่อ ง “จริย ธรรมทางวิ ช าการ” ซึ่ง จั ดโดยฝายบั ณฑิ ตศึก ษา คนละ 1 ครั้ง เพื่ อเปนการปลูก ฝง จริย ธรรม
นักวิชาการแกนักศึกษาใหมและนักศึกษาที่เริ่มทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระภายหลังการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาจะไดรับมอบวุฒิบัตร และใหนําวุฒิบัตรมาใชประกอบในการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
2. นักศึกษาแตละสาขาวิชาตองเขารวมโครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการเขียนอางอิง
ตาม APA คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ ที่จัดโดยสาขาวิชา เพื่อเนนย้ําความสําคัญใหรูจักเคารพในความคิดและ
สิทธิของผูอื่น และสรางความตระหนักในการใหเกียรติแกผลงานของผูที่ตองการอางอิง
3. การทํารายงานใหนักศึกษาเนนประเด็นของการวิเคราะห หรือการสังเคราะห เนื้อหาในที่ได รับ
มอบหมายแตละกระบวนวิชา โดยไมคัดลอกงานของผูอื่นมาจัดทําเปนรายงานของตนเอง
4. การประเมินผลงานของนักศึกษา อาจารยจะมีการติดตามเอกสารที่นักศึกษาใชในการอางอิงหรือให
นักศึกษานําเอกสารตนฉบับที่ใชในการอางอิงมาประกอบ หากพบวานักศึกษามีการละเมิดจริยธรรมนักวิชาการหรือ
นักวิจัย ในเบื้องตนอาจารยจะตักเตือนและชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงบทลงโทษการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
หากยังคงพบการละเมิดทางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยอีกเปนครั้งที่สอง นักศึกษาจะถูกปรับใหตก (F) ใน
กระบวนวิชานั้นๆ และหากพบการคัดลอกผลงานวิชาการของผูอื่นในงานวิทยานิพนธใหพิจารณาการลงโทษตาม
ประกาศของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง “มาตรการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่นหรือใหผูอื่น
จัดทําวิทยานิพนธให”
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5. นักศึกษาที่กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ใหดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
และขอกําหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหมอยางเครงครัด
6. ในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ นักศึกษาตองมีความซื่อตรงตอการใหขอมูลและการ
รายงานผลการวิจัยตรงตามสภาพความเปนจริง ในขั้นตอนและวิธีการตางๆ ของการวิจัยที่คนพบโดยไมบิดเบือน
ขอเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลที่คนพบ
7. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัย ใหระบุชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารย ที่ปรึกษา
รวมในคณะวิจัยเสมอ และไมแอบอางผลงานวิจัยของผูอื่นไปรายงานผลและตีพิมพเปนผลงานของตนเอง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ลงนาม

สําเนาถูกตอง
ศุจิกา ภูมิโคกรักษ
(นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ)

รัตนาวดี ชอนตะวัน
(รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
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- สําเนา ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบ
ในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
-----------------------------------------เพื่อใหการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบในการสอบรับ
วุ ฒิ บั ต รผู ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ของสภาการพยาบาล และโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 คณะพยาบาลศาสตรจึง
กําหนดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผู
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ดังนี้
1. ให ย กเลิ ก ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาสมทบระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม
2548
2. ผูสมัครเปนนักศึกษาสมทบตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการพยาบาล
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยใหยื่นคํารองพรอม
ผลการเรียนตลอดหลักสูตรและระบุสาขาวิชาที่สมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและกระบวนวิชาที่มี
ความประสงคที่จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมที่หนวยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณารับเขาศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันและบุคคลที่ มิใชนักศึกษาเขาเรียนและ/หรือทํา
การวิจัยโดยไมมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2531
และขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขา วิชาที่นักศึกษาสมทบประสงคจะลงทะเบียน
เรียน
4. ฝายบัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา
กําหนดอาจารยที่ปรึกษา และแจงประธานกระบวนวิชาที่นักศึกษาสมทบประสงคจะลงทะเบียน โดยการอนุญาตให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทางคลินิกที่มีเงื่อนไขกระบวนวิชาที่ตองผานกอนใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ผูสอนวานักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาที่ตองผานกอนหรือไม ทั้งนี้สาขาวิชาอาจจัดใหมีการสอบเพื่อประเมินวา
นักศึกษาผานเกณฑกอนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ ก็ได
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5. คณะพยาบาลศาสตรโดยฝายบัณฑิตศึกษาเสนอเรื่องผานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนิน
การรับนักศึกษาสมทบ
6. ผูไดรับการพิจารณาใหเปนนักศึกษาสมทบจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามวันและเวลาที่กําหนด
7. นักศึกษาสมทบชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและลง
ทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา
8. การเขาชั้นเรียนและการประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชียงใหม วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

21

พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ลงนาม

รัตนาวดี ชอนตะวัน
(รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ

35
แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณสมบัติครบ
ในการสมัครสอบรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
-----------------------------------------คุณสมบัติของผูสมัคร:
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ผูสมัครเสนอ Transcript และระบุสาขาวิชาที่สมัครสอบไปยังสภาการพยาบาลโดยตรง
เพื่อพิจารณากระบวนวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
ผูสมัครยื่นคํารองพรอมผลการเรียนตลอดหลักสูตรและระบุสาขาวิชาที่สมัครสอบรับวุฒิบัตร
ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและกระบวนวิชาที่มีความประสงคที่จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
ที่หนวยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
หนวยบัณฑิตศึกษา
นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบรับเขาศึกษา
หนวยบัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณากําหนด
อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาและแจงประธานกระบวนวิชา

หนวยบัณฑิตศึกษา
เสนอเรื่องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อดําเนินการรับนักศึกษาสมทบ

ผูสมัครขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสมทบ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามวันและเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ

การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทางคลินิกที่มีเงื่อนไขกระบวนวิชาที่ตองผานกอนใหอยู
ในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวานักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาที่ตองผานกอน หรือ
สาขาวิชาอาจจัดใหมีการสอบเพื่อประเมินวานักศึกษาผานเกณฑกอนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ
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-สําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2539
เพื่ อ ให ก ารวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม พ.ศ.2530 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2539 เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2539 จึงออกขอบังคับวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา
การศึกษา พ.ศ. 2539"

"ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการวัดและประเมินผล

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีทุกคน ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอ 10.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2521
3.2 ขอ 7.3 และขอ 7.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2524
3.3 ขอ 10.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2525
3.4 ขอ 12.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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 คณะเทคนิคการแพทย 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
เพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2534
3.9 ขอ 12.4 และขอ 12.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 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
เพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2538
ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 5 ใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใชระบบลําดับขั้นและคาลําดับขั้นทุกกระบวน
วิชา เวนแตกระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลการศึกษาดวยอักษร S และ U
ขอ 6 สัญลักษณของการวัดและประเมินผล กระบวนวิชาตาง ๆ มีความหมายดังนี้.A หมายถึง ดีเยี่ยม
(Excellent)
B+ หมายถึง ดีมาก
(Very Good)
B หมายถึง ดี
(Good)
C+ หมายถึง ดีพอใช
(Fairly Good)
C หมายถึง พอใช
(Fair)
(Poor)
D+ หมายถึง ออน
D หมายถึง ออนมาก
(Very Poor)
F หมายถึง ตก
(Failed)
S หมายถึง เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U หมายถึง ไมเปนที่พอใจ (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 ระบบลําดับขั้น กําหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาที่ไดรับการประเมินแตละกระบวนวิชา และมีคาลําดับขั้นดังนี้
A มีคาลําดับขั้นเปน
B+ มีคาลําดับขั้นเปน
B มีคาลําดับขั้นเปน
C+ มีคาลําดับขั้นเปน
C มีคาลําดับขั้นเปน
D+ มีคาลําดับขั้นเปน
D มีคาลําดับขั้นเปน
F มีคาลําดับขั้นเปน

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ขอ 8 ในกรณีที่ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดๆ อางถึงลําดับขั้น B, C, หรือ D ให
หมายความรวมถึงลําดับขั้น B+, C+ และ D+ ดวย ตามลําดับ และใหนับคาลําดับขั้น B+, B, C+, C, D+ และ D
ในการคิดคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตามขอบังคับนี้
ขอ 9 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่ง
ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539

(ลงนาม)

สิปปนนท เกตุทัต
(ศาสตราจารยสิปปนนท เกตุทัต)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา
1. วิธีการวัดและประเมินผลในทุกกระบวนวิชา จะตองระบุอยางชัดเจนในประมวลรายวิชา และมีการ
แจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเปดกระบวนวิชา
2. การออกขอสอบของแตละกระบวนวิชา ใหกําหนด blue print ขอสอบตามหัวขอเนื้อหาวิชา โดย
ระบุจํานวนขอสอบที่จะวัดพฤติกรรมรูจํา เขาใจ และ/หรือนําไปใช
3. การวัดและประเมินผลในกระบวนวิชาที่เปดสอนมากกวา 1 ตอน ใหใชการวัดและประเมินผลตาม
วัตถุประสงคและ blue print ที่กําหนด
4. การออกขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ กําหนดใหมีทั้งหมด 4 ตัวเลือก
5. การกําหนดสัดสวนน้ําหนักคะแนน ใหน้ําหนัก 1 ชั่วโมงการสอนเทากับ 5 คะแนน
6. ในการออกขอสอบ หลังจากผูรบั ผิดชอบออกขอสอบ ใหประธานกระบวนวิชาจัดใหมีการวิพากษ
ขอสอบ
7. การตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ ใหประธานตอนแตละตอนและผูสอน รับผิดชอบรวมกัน
ในการตรวจสอบความถูกตองของขอสอบกอนและหลังพิมพเปนขอสอบฉบับจริง
8. หลังจากการสอบระหวางภาคทุกครั้ง กําหนดใหมีการประกาศคะแนนสอบใหนักศึกษาทราบ และ
มีการเรียกพบนักศึกษาที่มีคะแนนสอบนอยกวา 55 เปอรเซ็นต เพื่อรับทราบปญหาและรวมกันหา
แนวทางแกไข
9. การตัดเกรดในกระบวนวิชาภาคทฤษฎี ขึ้นอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุมวิชาและ
ผูสอน โดยสามารถเลือกจากวิธีการตัดเกรด ดังนี้
อิงเกณฑ รวมกับอิงกลุม โดยใชคะแนนดิบ 50% เปนเกณฑในการพิจารณาใหนักศึกษาตองผานกอน หลังจากนั้นนํา
คะแนนนักศึกษาที่ผานเกณฑมาตัดเกรดแบบอิงกลุมโดยใชคะแนนมาตรฐานที (หากจํานวนนักศึกษามีนอยกวา 30 คน
ไมควรตัดเกรดดวยวิธีคะแนนมาตรฐานที)
อิงกลุม โดยใชคะแนนมาตรฐานที (หากจํานวนนักศึกษามีนอยกวา 30 คน ไมควรตัดเกรดดวยวิธีคะแนน
มาตรฐานที) กรณีที่มีการสอบวัดหลายครั้ง ใหแปลงคะแนนดิบแตละครั้งใหเปนคะแนนมาตรฐานที แลวนําน้ําหนัก
ความสําคัญของการสอบแตละครั้งไปคูณ นําคะแนนที่ไดมารวมกันหารดวยหนวยน้ําหนัก ในขัน้ การตัดเกรดใหใช
คะแนนเฉลี่ยของผลรวมขั้นสุดทายเปนคะแนนหลักแทนคะแนนมาตรฐานที 50

อิงเกณฑตามขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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เกรด A
80.00 – 100.00%
เกรด B+
75.00 – 79.99%
70.00 – 74.99%
เกรด B
เกรด C+
65.00 – 69.99%
60.00 – 64.99%
เกรด C
55.00 – 59.99%
เกรด D+
เกรด D
50.00 – 54.99%
0.00 – 49.99%
เกรด F
10. การตัดเกรดในกระบวนวิชาภาคปฏิบัติ ใหตัดเกรดแบบอิงเกณฑตามขอเสนอแนะของ
มหาวิทยาลัย ขอ 9.3 กรณีที่มีการวัดหลายครัง้ ใหนําน้ําหนักความสําคัญของการฝกปฏิบัติ
แตละแหงคูณคะแนนดิบ นําคะแนนที่ไดมารวมกันหารดวยหนวยน้ําหนัก แลวนําคะแนนที่ได
มาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ

หมายเหตุ : ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แบบบันทึกการตรวจสอบความถูกตองของผลการวัดประเมินและการใหลําดับขั้น
ภาคการศึกษาที่............ปการศึกษา.......................
กระบวนวิชา................................ตอนที่..........................
ผูรับผิดชอบไดมีการตรวจสอบความถูกตองของการวัดและประเมินผล ในขั้นตอนตางๆ ดังนี้


การจัดทําเฉลยขอสอบ



การตรวจขอสอบ/ การตรวจรายงาน/การใหคะแนน



การบันทึกคะแนน



การตัดเกรด



การกรอกเกรด



การตรวจสอบซ้าํ ถึงความถูกตองของการกรอกเกรด

ทั้งนี้ ผลการประเมินและการใหลําดับขั้นไดรับรองในการประชุม.....................................................
ครั้งที่..................วัน................................................
__________________________
(............................................................)
ประธานวิชา

_________________________
(...........................................................)
ผูรวมตรวจสอบ

___________________________
(.......................................................)
หัวหนาภาค/ ประธานสาขาวิชา/ รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีฝายวิชาการ/ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร สามัญ ครั้งที่ 5/2551
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
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-สําเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 14/2547
เรื่อง แนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2538 และ พ.ศ.
2543 ขอ 12.4 กําหนดใหนักศึกษาปริญญาเอก ตอเวลาการศึกษา ไดไมเกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต
ไมเกิน 2 ครั้ง และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 12.4
กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรตอเวลาการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 2 ครั้งนั้น
เพื่อใหมีแนวปฏิบัติการขอตอเวลาการศึกษาของนักศึกษาเปนไปแนวทางเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547
จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติการขอตอเวลาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยใหยื่นเรื่องในระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือนกอน
วันสุดทายของการศึกษา ของภาคการศึกษาที่จะครบระยะเวลาการศึกษา ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547

(ลงนาม)

ประคิณ สุจฉายา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประคิณ สุจฉายา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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- สําเนา -

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0004/2551
เรื่อง เงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคั บมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม วาดว ยการศึก ษาระดับบัณ ฑิตศึ ก ษา พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ขอ 22 กําหนดเรื่องการสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษานั้น
บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2551 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2551 จึ ง ได กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการสอบ
ภาษาตางประเทศดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 10/2547 เรื่อง
เงื่อนไขความรูภาษาต างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 สิ งหาคม 2547 และ
ใชประกาศนี้แทน
2. บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย กํา หนดใหภ าษาอัง กฤษเปน ภาษาตา งประเทศภาษาหนึ่ง ที่ใ ช ผา น
เงื่อนไข ความรูภาษาตางประเทศ โดยกําหนดเกณฑการผานเงื่อนไขความรู ภาษาอังกฤษดังนี้
หลักสูตรปกติ/ภาคพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ
ไมต่ํากวา

TOEFL

IELTS
TEGS

450 (paper-based)
หรือ 133 (computer-based)
หรือ 45 (internet-based)
band 5
60

500 (paper-based)
หรือ 173 (computer-based)
หรือ 61 (internet-based)
band 5.5
65
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ใหนักศึกษานําผลการสอบขางตนมายื่นขอผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบ
ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบจนถึงวันยื่นคํารอง
กรณีนักศึกษาปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกตอเนื่อง
ทันที สามารถใชผลการผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศในระดับปริญญาโทมาใชตอในระดับ
ปริญญาเอกได แตตองทําเรื่องขอผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษา
3. นักศึกษาที่ยังไมผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑในขอ 2 อาจจะเลือก
ทดสอบภาษาอั ง กฤษใหม ห รื อ เข า เรี ย นกระบวนวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง การสอบเที ย บความรู
ภาษาอังกฤษดังนี้
ผลคะแนนสอบ
TEGS
0-20

จํานวนกระบวนวิชา
เสนอจัดใหเรียน
1. เรียน 3 กระบวนวิชาโดยตอง
เรียนกระบวนวิชาที่ 1 และ
เลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชา
จากกระบวนวิชา ที่ 2 - 4
หรือ
2. เรียน Intensive course 60
ชั่วโมง

21-40

1. เรียน 2 กระบวนวิชาโดยตอง
เรียนกระบวนวิชาที่ 1 และ
เลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชา
จากกระบวนวิชาที่ 2 - 4 หรือ
2. เรียน Intensive course 60
ชั่วโมง

41-59

1. ใหเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
จากกระบวนวิชาที่ 1 - 4 หรือ
2. เรียน Intensive course 60
ชั่วโมง

กระบวนวิชา/หลักสูตรพิเศษ
(30 ช.ม./กระบวนวิชา)
1. Grammar Review for Graduate
Students
2. Intensive Reading for Graduate
Students
3. Intensive Writing for Graduate
Students
4. Oral Presentation for Graduate
Students
(แนะนําใหนักศึกษาที่สอบผาน
TEGS ลงเรียนเพิ่มเติม)
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กรณีที่นักศึกษามีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ไมถึงเกณฑและประสงคจะเรียน
กระบวนวิชาเพิ่มเติม ใหขอเทียบคะแนนเพื่อกําหนดจํานวนกระบวนวิชาเรียนเพิ่มเติมกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
การเขาเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมทุกกระบวนวิชา นักศึกษาจะตองสอบ
ผานการวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน จึงจะถือวาผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศ
4. กรณีนกั ศึกษาจะขอใชผลการสอบภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ใหเสนอ
ขอผานเงื่อนไขความรูภาษาตางประเทศมายังบัณฑิตวิทยาลัยเปนรายๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

28 เมษายน 2551

ลงนาม สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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- สําเนา -

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0005/2551
เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน
--------------------------------------------------------------------------------------

ตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ.2543
พ.ศ.2547 ขอ 29.3 ที่กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตาม
ขอ 27(2), 27(3), 27(5), และ 27(10) และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 29.2 ที่กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พนสภาพการเปน
นักศึกษาตามขอ 27(2), 27(3), 27(5) และ 27(11) อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ทั้งนี้
ใหเปนไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
จึงไดกําหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 13/2547 เรื่องเงื่อนไข
และแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547
2. ใหผูที่พนสภาพตามที่ระบุในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ขอ 29.3 และ พ.ศ. 2550 ขอ 29.2 ที่ตองการขอสถานภาพ
การเปนนักศึกษาคืน ยื่นคํารองพรอมเหตุผล และ/หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตอ
บัณฑิตวิทยาลัยไมนอยกวา 60 วัน กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะขอกลับเขาเปนนักศึกษา
3. คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาการขอกลับเขาเปนนักศึกษา หากพิจารณา
เห็นชอบจะดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป
4. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาแลวจะตองดําเนินการตามขั้นตอน
โดยชําระคาธรรมเนียมการขอสถานภาพนักศึกษาคืนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และใหมีสภาพ
การเป น นั ก ศึ ก ษาเหมื อ นเมื่ อ ก อ นพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา และต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่
กําหนดใหเปนรายๆ ไป
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

28 เมษายน 2551

ลงนาม สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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- สําเนา -

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0009 /2551
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การยายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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
การเปลี่ยนแผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหนวยกิต
เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ
ยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตเปนไปในแนวเดียวกัน และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ 2551 จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมทางวิชาการและเปนไป
ดวยความเรียบรอยดังตอไปนี้
1. ให ยกเลิ กประกาศบั ณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีย งใหม ฉบับที่ 11/2547 เรื่อง
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน
หนวยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และใหใชประกาศนี้แทน
2. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ย นแผนการศึก ษา หมายถึง การเปลี่ย นแผน และ/หรือแบบการศึก ษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหวางแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท หรือระหวางแบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยที่
2.1 นักศึกษาผูที่ประสงคจะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ตองมีคุณสมบัติเบื้องตนของ
ผูเขาศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ตองการเปลี่ยนใหมตามที่ระบุใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547 ข อ 5 และ พ.ศ. 2550 ข อ 6 คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษา รวมทั้ ง มี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ตองการ
เปลี่ยนใหมนั้น
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2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเพื่อ
พิจารณา แลวจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและไดมี
การชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หากเปนการเปลี่ยนแผนจาก
หลักสูตรปกติเปนหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตรปกติ
จะมีการเปลี่ยนรหัสประจําตัวนักศึกษาใหใหม
2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวแลวใหโอนมาไดเทาที่นักศึกษาตองการ
และนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติเปนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ ให
เปนไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะไดพิจารณาเห็นชอบ
และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแลว การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระทําได
เพียงครั้งเดียวเทานั้น
3. การยายสาขาวิชา
การยายสาขาวิชา หมายถึง การยายสาขาวิช าในหลัก สูตรระดับเดีย วกั น ภายใน
คณะเดิมหรือระหวางคณะ โดยที่
3.1 นักศึกษาที่ประสงคขอยายสาขาวิชา จะตอง
1) มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหมกําหนดไว
2) มีหนวยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
สาขาวิชาเดิมไม นอยกวา 9 หนวยกิต และไดคาลําดับขั้ นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 2.75
3) มีหนวยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมไมนอยกวา 3.00
สําหรับการยายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี
เฉพาะ วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชา
ใหม
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3.2 ขั้นตอนดําเนินการใหนักศึกษายื่นคํารองขอยายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาประจําสาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
เดิม แลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ใหม และคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะใหม เ พื่ อ พิ จ ารณา แล ว จึ ง
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
3.3 การยายสาขาวิชาจะสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และไดมีการ
ชําระ คาธรรมเนีย มการยายสาขาวิชา รวมทั้ง ไดรับ การเปลี่ยนรหัสประจําตั ว
นักศึกษาใหใหม
3.4 การยายสาขาวิชากรณีอื่นๆ ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป
3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหนวยกิต มีเงื่อนไขดังนี้
1) กระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม ซึ่งเปนกระบวน
วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาใหมใหโอนหนวย
กิต กระบวนวิชาดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนไปคิดเปนหนวยกิตสะสมใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหมไดตามความประสงคของนักศึกษา ทั้งนี้
กระบวนวิชาที่ไดรับการพิจารณาใหเทียบโอนจะตองมีผลการศึกษาไดอักษร
ลําดับขั้นไมต่ํากวา B หรืออักษรลําดับขั้น S
2) กระบวนวิ ช าที่ ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเดิ ม ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น
กระบวนวิชาเดี ยวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม แตอาจมี
เนื้ อหาสาระเกี่ ยวของกับบางกระบวนวิชาในหลั ก สูตรสาขาวิชาใหม ให
พิ จ ารณาเที ย บโอนได โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจําสาขาวิชาใหมจะเปนผูพิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมา
เปนหนวยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม และกระบวนวิชาที่
ไดรับการพิจารณาเทียบโอนจะตองมีผลการศึกษาไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา
B หรืออักษรลําดับขั้น S
4. การโอนนักศึกษา
การโอนนักศึกษา หมายถึง การโอนนักศึกษาที่ตองการเปลี่ยนหลักสูตรตางระดับใน
สาขาวิ ช าเดี ย วกั น หรื อสาขาวิ ชาที่ สัมพั น ธกั น ในมหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม และ/หรื อ การรั บ โอน
นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ เดี ย วกั น ของสาขาวิ ช าเดี ย วกั น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
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4.1 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1) คุณสมบัติของนักศึกษา ตองเปนผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ตามที่สาขาวิชากําหนดไดผลดีเปนพิเศษ โดยมีหนวยกิต
สะสมอยางนอย 12 หนวยกิตและมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป หรือ
มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2) ขั้นตอนการดําเนินการ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอโอนโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผานคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าที่ จ ะให โ อนและรั บ โอน และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่จะใหโอนและรับโอนเพื่อพิจารณา
แลวจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอกจะสมบูรณเมื่อ
ได รับอนุ มั ติ จ ากบัณ ฑิตวิท ยาลัย และไดมีการชํ า ระคาธรรมเนีย มการโอน
รวมทั้งไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวนักศึกษาใหใหมแลว
4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหนวยกิต นักศึกษาสามารถโอนหนวยกิต
ของกระบวนวิ ช าที่ ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นมาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทไปเป น
หน ว ยกิ ต สะสมของหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกได โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเปนระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
นักศึกษาปริญญาเอก อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโทได
หาก
1) นักศึกษาทําวิทยานิพนธปริญญาเอกแลว แตไมสามารถสอบวิทยานิพนธผาน
หรือ
2) นักศึกษาสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไมผานการสอบประมวล
ความรูตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น หรือ
3) นักศึกษาอาจจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
การโอนนักศึกษากรณีนี้ หากเปนนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผูสําเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทได แตถาเปนนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท
นักศึกษาอาจแสดงความจํานงขอโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตรที่ศึกษาอยูอีกปริญญาหนึ่งได ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตองเปนไปตาม
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เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในหลั ก สู ตร โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะเพื่อเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกลาว
4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเปนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงใน
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกอาจได รั บ การพิ จ ารณาให โ อนเป น นั ก ศึ ก ษา
ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง ในสาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น ได โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน
นักศึกษาปริญญาโทอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธกันไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหมและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
4.5 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
1) คุณสมบัติของผูที่จะขอโอน ตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มาตรฐานการศึกษา และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
2) การเทียบโอนหนวยกิตจะเทียบโอนไดตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาประจํ าคณะที่ รั บโอน แต จ ะต องไม เ กิ นครึ่ งหนึ่ งของจํ า นวน
หน ว ยกิ ต กระบวนวิ ช าเรี ย น (coursework) ในโครงสร า งหลั ก สู ต รของ
สาขาวิชาที่รับโอน เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 5 ป นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่
อาจไดรับการพิจารณาจะตองไดอักษรลําดับขั้นไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา หรือ
อักษรลําดับขั้น S ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะที่รับโอนได
พิจารณาเห็นชอบแลว
3) ในกรณี ที่ ค า ลํ า ดั บ ขั้ น ของกระบวนวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น อื่ น
แตกตางจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะตองไดรับการพิจารณาปรับใหเขา

53
สูระบบลําดับขั้น ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะที่รับโอนแลว
4) ในกรณีที่เปนการโอนระหวางหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ การเทียบโอน
หนวยกิตจะเทียบโอนไดตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจํ า คณะที่ รั บ โอน แต จ ะต อ งไม เ กิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนหน ว ยกิ ต
วิทยานิพนธทั้งหมด และตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับ
โอน
5) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย และไดมีการชําระคาธรรมเนียมการโอน รวมทั้งไดรับการออกรหัส
ประจําตัวนักศึกษาใหใหมแลว
5. การโอนกระบวนวิ ช าและการเที ย บโอนหน ว ยกิ ต สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลว มีเงื่อนไขดังนี้
5.1 ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อกลับเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถเทียบโอน
กระบวนวิชาและหนวยกิตที่ไดศึกษาแลว มาใชใหมได ทั้งนี้ จะตองศึกษามาแลว
ไม เ กิ น 5 ป นั บ จากวั น ที่ ล งทะเบี ย นกระบวนวิ ช า ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะไดพิจารณาเห็นชอบแลว
5.2 ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหนวยกิตได
ตามการพิจารณาของคณะที่รับโอน แตตองไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตก
ระบวนวิชาในโครงสรางหลักสูตรของสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือกเขา และได
ศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะไดพิจารณาเห็นชอบแลว
6. การเทียบโอนหนวยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
6.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดลงทะเบียนกระบวนวิชา
เรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ขณะที่ ยั ง มี ส ถานภาพเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม อาจขอโอนหน ว ยกิ ต มาเป น หน ว ยกิ ต สะสมของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมได หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน
สถาบันอื่นเปนกระบวนวิชาที่สัมพันธหรือใกลเคียงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไว
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ
6.2 คา ลํ า ดับ ขั ้น ของกระบวนวิช าที่ล งทะเบีย นเรีย นในสถาบัน อื่น ซึ ่ง จะนํ า มา
คํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะตองไดรับการพิจารณาปรับใหเขาสูระบบคา
ลํ า ดับ ขั ้น ตามขอ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะแลว
7. การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีใหเริ่มนับจากวันเขาชั้นเรียนของภาคการศึกษา
ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาครั้งแรก กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนับจาก
วันเขาชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม
8. การปรับรหัสประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในทุกกรณี ใหใชรหัส 2
ตัวแรกตามปการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามขอ 7
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551
ลงนาม สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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- สําเนา -

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0008 /2551
เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพ
เมื่อไมมาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
___________________________________________________________________
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2543
พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2550 ขอ 27.5 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อไมมาลงทะเบียน
เรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ นั้น
การตรวจสอบนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ม าลงทะเบี ย นโดยสํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ให ยกเลิ กประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีย งใหม ฉบับที่ 12/2547 เรื่ อง
แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพนสภาพเนื่องจากไมมาลงทะเบียน และมิไดลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และใช
ประกาศนี้แทน
2. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดรับแจงรายชื่อจากสํานักทะเบียนและประมวลผลวานักศึกษา
ไม ม าลงทะเบี ย นและไม ไ ด ล าพั ก การศึ ก ษาภายใน 30 วั น นั บ จากวั น เป ด ภาคการศึ ก ษาปกติ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะตรวจสอบรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาดั ง กล า วว า เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ ลาออก
หรือลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย พรอมกับตรวจสอบกับคณะ
3. หากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแลวพบวา นักศึกษาไมมาลงทะเบียนเรียนหรือไมได
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวัน
เปดภาคการศึกษาปกติ บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อแจงสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อ
ดําเนินการสั่งพนสภาพการเปนนักศึกษา
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4. นักศึกษาที่ถูกสั่งพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากไมมาลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และมิ ไ ด ล าพั ก การศึ ก ษาภายใน 30 วั น นั บ จากวั น เป ด ภาค
การศึกษาปกติ หากตองการขอสภาพการเปนนักศึกษาคืน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนโดยชําระ
คาธรรมเนียมการขอสภาพนักศึกษาคืน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551

ลงนาม สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
คุณสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ตองเปน
อาจารยประจําผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ
บทบาทหนาที่
1. ศึกษาทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย การทําวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ทั้งขั้นตอนรูปแบบและขอกําหนดตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะพยาบาลศาสตร เพื่อสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองแกนักศึกษา
2. ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ประเด็นปญหาการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และแผน
ดําเนินการวิจัย รวมทั้งการเตรียมเอกสารโครงรางวิทยานิพนธ
3. ตรวจสอบการแก ไ ขปรับ ปรุ ง บทคัดย อหัว ข อ และโครงร า งวิ ทยานิ พนธ/การค น ควาแบบอิส ระตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และความถูกตองของรูปแบบการเขียนกอนสงใหประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณารับรอง
4. ชวยในการวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
พรอมทั้งใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกนักศึกษาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ เปนระยะๆ
ตามความเหมาะสม
5. ทําหนาที่เปนคณะกรรมการและเลขานุการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
6. จัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบไดอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงทุกคน
7. ใหขอมูลและสนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของสาขาวิชา
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-สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 19 ใหมีการ
กําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ นั้น
เพื่อใหการกําหนดสัดสวนและจํานวนการควบคุมวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระเปนไปอยาง
เหมาะสม และการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่
12/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 จึงเห็นสมควรกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระ ไวดังนี้
1. อาจารย ห รื อ ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท และ/หรื อ ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอกใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารย
หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระไดไมเกิน 15 คน
กรณีที่เปนทั้งอาจารยหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระให
คิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระ 3 คน
2. เมื่อเปนกรรมการที่ปกษาวิทยานิพนธอยางเดียว ใหเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 10 คน หรือหากเปนกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระเพียงอยาง
เดียว ใหเปนกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาไดไมเกิน 20 คน
หากเปนทั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระ 2 คน
3. กรณี เป นอาจารย ห รื อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ หรือ การค นคว าแบบอิ ส ระ
สามารถเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาแบบอิสระไดอีกโดยใหมีจํานวนนักศึกษาในความดูแล
ตามที่กําหนดไวในขอ 2
4. กรณีที่อาจารยปฏิบัติงานเปนอาจารยหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือการ
คนควาแบบอิสระ เกินจากเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 1, 2 และ 3 ใหสาขาวิชาหรือคณะเสนอขอผอนผันการควบคุม
งานพรอมกับชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพื่อใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณายกเวนเปนรายๆ ไป โดย
คํานึงถึงขีดความสามารถของอาจารยและคุณภาพของบัณฑิตประกอบกันและใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

59
5. ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2547

(ลงนาม)

นิพนธ ตุวานนท
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ตุวานนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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- สําเนา -

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0006 /2551
เรื่อง การทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 26
กํ า หนดการทํ า การค น ควา แบบอิ ส ระให มี แ นวปฏิบั ติ แ ละขั้ น ตอนเปน ไปตามประกาศบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น
เพื่อใหการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมี
แนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณ ฑิตวิ ทยาลัยในคราวประชุมครั้ งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพัน ธ 2551 จึง เห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบัติในการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส 51.....
เปนตนไป ดังนี้
1. การคนควาแบบอิสระ หมายถึง การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาในหัวขอที่
ได รั บ ความเห็ น ชอบ ภายใต คํ า ปรึ ก ษาดู แ ลของอาจารยที่ ไ ด รับ มอบหมายให เ ป น
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก
2. นักศึกษามีสิทธิ์เสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระไดเมื่อมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระโดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช า แล ว นํ า เสนอ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะให ค วามเห็ น ชอบ ก อ นเสนอประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาคนควา
แบบอิสระ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
3. การแกไขเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ ใหมีแนวปฎิบัติตาม
ประกาศของคณะ
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4. การลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระ
4.1 เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ หั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระแล ว นั ก ศึ ก ษาอาจ
ลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวขอและโครง
รางฯ หรืออยางนอยภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป
การลงทะเบีย นการคน ควา แบบอิส ระอาจแยกลงทะเบีย นเปน คราวๆ
ได สวนการลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระในภาคฤดูรอน อาจทําไดโดยการ
ชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของ
4.2 นักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระโดยมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
หลักเปนผูใหคําแนะนําดูแล ในระหวางการวิจัย นักศึกษาอาจขออนุญาตประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก และ
จะตองติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักโดยสม่ําเสมอ
4.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นการค น คว า แบบอิ ส ระครบหน ว ยกิ ต ไปแล ว แต ยั ง
ทําการคนควาแบบอิสระไมเสร็จและประสงคจะทําตอ จะตองลงทะเบียนเพื่อใช
บริการของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน
5. ภาษาที่ ใ ช เ รี ย บเรี ย งการค น คว า แบบอิ ส ระ อาจเรี ย บเรี ย งเป น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาตางประเทศก็ได แตตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะทําการสอบการ
คนควา แบบอิสระ ใหนักศึกษาไปรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษากอนวันสอบ
การคนควา แบบอิสระที่สํานักทะเบียนและประมวลผลและนําหลักฐานการรายงานตัว
คาดวาจะสําเร็จการศึกษามายื่นตอคณะที่สังกัด
7. การขอสอบการคนควาแบบอิสระ
เมื่อนักศึกษาทําการคนควาแบบอิสระเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักแลว นักศึกษาตองเสนอรางการคนควาแบบอิสระ
ฉบั บ สมบู รณ ก อนเข า ปกเย็ บ เล มซึ่ง มีส ว นประกอบตามรูป แบบที่บัณ ฑิ ต วิทยาลั ย
กํ า หนดในคู มื อ การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า แบบอิ ส ระ โดยจั ด พิ ม พ ใ ห
เรียบรอยและมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบ
อิสระ
ให ป ระธานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะเป น ผู พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ พรอมทั้งกําหนดวันสอบ ทั้งนี้ใหอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักสงรางการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอน
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เขาปกเย็บเลมใหคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 สัปดาหกอนวันสอบ แลวแจงให
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
การสอบการคนควาแบบอิสระจะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาสอบผานกระบวนวิชา
ครบถ ว น สอบผ า นการสอบเที ย บความรู ภ าษาต า งประเทศตามเงื่ อ นไขของ
บัณฑิตวิทยาลัยและสอบผานการสอบประมวลความรูเรียบรอยแลว
8. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบการค น คว า อิ ส ระ ให ป ระธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งในจํานวนนั้นประกอบดวยอาจารยประจําจํานวนอยาง
นอย 1 คน ซึ่งมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันจํานวนอยางนอย 1 คน
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก/รวม ตองเขารวมในกระบวนการ
สอบดวยทุกครั้ง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได แตจะ
เปนประธานกรรมการสอบไมได
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเปนอาจารยประจําที่เกษียณอายุราชการแลวก็ไดและ
สามารถเปนประธานคณะกรรมการสอบได
9. การสอบการคนควาแบบอิสระ
9.1 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ
กําหนดการสอบการคนควาแบบอิสระใหทราบทั่วกันและเปดโอกาสใหผูสนใจ
เขารวมฟงได โดยสถานที่สอบอาจเปนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได
9.2 ใหการสอบการคนควาแบบอิสระเปนการสอบปากเปลาที่เปนทางการระหวาง
นักศึกษากับคณะกรรมการสอบ
9.3 การประเมิ น ผลการสอบการค น ควา แบบอิ ส ระแยกเป น ประเมิน คุณ ภาพของ
การคนควาแบบอิสระและประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบ
ปากเปลา
9.4 ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักดูแลตรวจสอบใหคณะกรรมการ
สอบ การคนควาแบบอิสระไดรับการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปก
เย็บเลม กอนวันสอบอยางนอย 2 สัปดาห
9.5 การสอบควรใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง
9.6 เมื่ อ เริ่ ม การสอบให นั ก ศึ ก ษานํา เสนอสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ ของงานการค น คว า
แบบอิสระโดยใช เวลาประมาณ 30 นาที
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9.7 กรณีผูเขารวมฟงการสอบตองการซักถามปญหาในขณะดําเนินการสอบ ประธาน
คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระมีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟงการ
สอบซักถามไดโดยตองแจงใหผูเขารวมฟงทราบวาไมมีสิทธิ์
9.8 เปนหนาที่ของประธานคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระที่จะใหโอกาส
กรรมการสอบทุกคนไดมีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางทั่วถึง คําถามที่ถามควร
เปนคําถามที่ชัดเจนและเกี่ยวของกับงานการคนควาแบบอิสระ สําหรับคําถามที่
นักศึกษาตอบไมได ใหขามไปกอน
9.9 ข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิด จากการพิ ม พ รูป แบบของการคน คว า แบบอิส ระไมค วรเป น
ประเด็ น ในการสอบ คณะกรรมการสอบการค น คว า แบบอิ ส ระควรมอบ
รายละเอียดขอผิดพลาดใหนักศึกษา เพื่อไปพิจารณาแกไขเมื่อการสอบเสร็จสิ้น
แลว
9.10 เมื่อการสอบการคนควาแบบอิสระเสร็จสิ้นใหคณะกรรมการสอบการคนควา
แบบอิสระประชุมตกลงสรุปผลการประเมินโดยทันที ตามแบบรายงานผลการสอบ
การค นคว าแบบอิ ส ระของบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย (มช. 6 บว.) แล ว นํ า เสนอประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ประจํ า สาขาวิ ช า ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
10. การรายงานผลการสอบ และการสงรายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ
10.1ใหคณะรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระ
(มช. 6 บว.) ใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาหหลังวันสอบ พรอมกับสง
สําเนาใบบันทึกลําดับขั้น (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการขึ้น
ทะเบี ย นปริ ญ ญา รวมทั้ ง บทคั ด ย อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ จํ า นวน 1 ชุ ด
สําหรับใบบันทึกลําดับขั้น (CMR 54) ตัวจริงใหสงโดยตรงไปยังสํานักทะเบียน
และประมวลผล
หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวขอการคนควาแบบอิสระตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
แบบอิ ส ระหลัก ทํ า หนั งสื อ ขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อหัว ขอ การคน ควา แบบอิ ส ระมา
พรอมกับแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระ (มช. 6 บว.)
10.2 การจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ พรอมทั้ง CD – ROM และ
จํานวนเลมที่ตองสงใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
10.3 ในกรณีที่นักศึกษาคาดวาไมสามารถแกไขรายงานการคนควาแบบอิสระหลังการ
สอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติ
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ถั ด ไป นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
10.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาตอไป เมื่อไดรับรายงาน
การคนควาแบบอิสระและ CD-ROM ที่ถูกตองสมบูรณ และใบการขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา (มช.22 บว.) แลว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ลงนาม
สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 0007 /2551
เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 25
กํ า หนดการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ใ ห มี แ นวปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนเป น ไปตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น
เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ
และขั้ น ตอนเป น ไปในแนวเดี ย วกั น และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า
บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 จึงเห็นสมควรกําหนด
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส 51......เปนตนไป ดังนี้
1. นักศึกษาจะมีสิทธิ์เสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธได เมื่อ
1.1 ระดับปริญญาโท
1) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 เมื่อมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 6 หนวยกิต สวนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และ
2) สอบผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
แลว
ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช า แล ว นํ า เสนอ
คณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ กอนเสนอประธาน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะอนุ มั ติ แ ละแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
1.2 ระดับปริญญาเอก
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ สอบผ า นการเที ย บความรู
ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ผานเงื่อนไขของสาขาวิชา
และผานดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก
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แลว นักศึกษามีสิทธิ์เสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ โดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาแลวนําเสนอ
คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ กอนเสนอประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอนุมัติ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
2. การแกไขเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติตามประกาศ
คณะ
3. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
3.1 เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธแลว นักศึกษาอาจลงทะเบียน
วิ ท ยานิพ นธ ใ นภาคการศึก ษาที่มี การเสนอหั ว ข อและโครงรา งฯ หรืออยางช า
ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป
การลงทะเบียนวิทยานิพนธอาจแยกลงทะเบียนเปนคราวๆ ได สวนการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธในภาคฤดูรอนอาจทําไดโดยการชําระคาธรรมเนียมตางๆ
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของ
3.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ โ ดยมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก หรื อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอกเปนผูใหคําแนะนําดูแล
ในระหวางการวิจัย นักศึกษาอาจขออนุญาตประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก และจะต อ งติ ด ต อ กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธหลักโดยสม่ําเสมอ
3.3 ระหวางทําวิทยานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ แลวแจงใหบัณฑิต
วิทยาลัยทราบ
3.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธครบหนวยกิตไปแลวแตยังทําวิทยานิพนธไม
เสร็ จ และประสงค จะทําวิทยานิพนธตอ จะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน
4. ภาษาที่ใชเรียบเรียงวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกตองเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ไดโดยให
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อยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตวิทยานิพนธทั้งระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หากมี ก รณี จํ า เป น ทางวิ ช าการที่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกไม ส ามารถเรี ย บเรี ย ง
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษได ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป
5. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะทําการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาไปรายงานตัวคาดวา
จะสําเร็จการศึกษากอนวันสอบวิทยานิพนธที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แลวนํา
หลักฐานการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษามายื่นตอคณะที่สังกัด
6. การขอสอบวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกแลว นักศึกษาตองเสนอรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอนเขาปก
เย็ บ เล มซึ่ งมี ส ว นประกอบตามรู ป แบบที่ บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย กํา หนดในคู มือ การเขี ย น
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ โดยจัดพิมพใหเรียบรอยและมีจํานวนอยางนอย
เทากับจํานวนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ให ป ระธานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะเป น ผู พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งกําหนดวันสอบ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ ทั้งนี้ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักสงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณกอน
เขาปกเย็บเลมใหคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 สัปดาห กอนวันสอบ
6.1 การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และนักศึกษา
ปริญญาเอก แบบ 1 ใหอยู ใ นเงื่อนไขและดุลยพินิ จของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
6.2 การสอบวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และนักศึกษา
ปริ ญ ญาเอกแบบ 2 จะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบผ า นกระบวนวิ ช าเรี ย น
ครบถวนแลว
7. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
7.1 นักศึกษาปริญญาโท ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 3 คนซึ่งในจํานวนนั้น
ประกอบดวยอาจารยประจําจํานวนอยางนอย 1 คนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
จํานวนอยางนอย 1 คน ซึ่งมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวย
ทุกครั้ง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได แตจะเปน
ประธานกรรมการสอบไมได
7.2 นัก ศึก ษาปริญ ญาเอก ใหป ระธานคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาประจํ า คณะ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 5 คนซึ่งใน
จํ า นวนนั ้น ประกอบดว ยอาจารยป ระจํ า จํ า นวนอยา งนอ ย 3 คน ซึ ่ง มาจาก
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
จํานวนอยางนอย 1 คน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวย
ทุกครั้ง โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได แตจะเปน
ประธานกรรมการสอบไมได
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอาจเปนอาจารยประจําที่เกษียณอายุราชการแลวก็ไดและสามารถ
เปนประธานคณะกรรมการสอบได
8. การสอบวิทยานิพนธ
8.1 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศ
กําหนดการสอบวิทยานิพนธใหทราบทั่วกันและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟง
ได โดยสถานที่สอบอาจเปนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได
8.2 ใหการสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาที่เปนทางการระหวางนักศึกษากับ
คณะกรรมการสอบ
8.3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธแยกเปนประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ
และประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปลา
8.4 ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก ดู แ ลตรวจสอบให ค ณะกรรมการสอบ
วิ ทยานิ พ นธไ ด รั บวิ ท ยานิ พ นธ ฉบั บ สมบูร ณก อนเข า ปกเย็ บ เลม ก อนวัน สอบ
อยางนอย 2 สัปดาห
8.5 การสอบควรใชเวลาไมเ กิน 3 ชั่วโมง สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกใหอยูใ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแตไมเกิน 6 ชั่วโมง
8.6 เมื่อเริ่มการสอบ ใหนักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานวิทยานิพนธโดย
ใชเวลาประมาณ 30 นาที
8.7 กรณี ที่ ผู เ ข า ร ว มฟ ง การสอบต อ งการซั ก ถามป ญ หาในขณะดํ า เนิ น การสอบ
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟง
การสอบซักถามได โดยตองแจงใหผูเขารวมฟงทราบวาไมมีสิทธิ์
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8.8 เปนหนาที่ของประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่จะใหโอกาสกรรมการ
สอบทุกคนไดมีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางทั่วถึง คําถามที่ถามควรเปนคําถาม
ที่ชัดเจนและเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธ สําหรับคําถามที่นักศึกษาตอบไมไดให
ขามไปกอน
8.9 ขอผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพรูปแบบของวิทยานิพนธไมควรเปนประเด็นใน
การสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธควรมอบรายละเอียดข อผิดพลาดให
นักศึกษาเพื่อไปพิจารณาแกไขเมื่อการสอบเสร็จสิ้นแลว
8.10 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้นใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประชุมตกลง
สรุปผลการประเมินโดยทันที ตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย (มช. 6 บว.) แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ประจําสาขาวิชา ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและบัณฑิตวิทยาลัย
9. การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและการสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
9.1 ให ค ณะรายงานผลตามแบบรายงานผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ (มช. 6 บว.)
ใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาหหลังวันสอบ สําหรับนักศึกษาปริญญา
เอกให ร ายงานผลให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทราบภายใน 2 สั ป ดาห ห ลั ง วั น สอบ
พรอมกับสงสําเนาใบบันทึกลําดับขั้น (CMR 54) และสําเนาใบเสร็จรับเงินแสดง
การขึ้นทะเบียนปริญญารวมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
สวนใบบันทึกลําดับขั้น (CMR 54) ตัวจริงใหสงผลโดยตรงไปยังสํานักทะเบียน
และประมวลผล
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ต ามความเห็ น ชอบของ
คณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําหนังสือ
ขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อหัวข อวิทยานิ พนธ ส งมาพร อมกั บแบบรายงานผลการสอบ
วิทยานิพนธ (มช. 6 บว.)
9.2 นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบปากเปลาในการสอบวิทยานิพนธสามารถแกตัว
ไดเพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบ
แกตัวดวย
9.3 การจัดทํารายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมทั้ง CD – ROM และจํานวนเลม
ที่ตองสงใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
9.4 ในกรณี ที่ นั ก ศึก ษาคาดว า ไม ส ามารถแก ไ ขรายงานวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ง การสอบ
ใหแลวเสร็จไดภายใน 30 วันนับจากวันเปดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป
นักศึกษาตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
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9.5 บัณ ฑิตวิ ทยาลั ย จะดํา เนินการเสนอขออนุมัติปริญญาตอไป เมื่อไดรับรายงาน
วิทยานิพนธและ CD-ROM ที่ถูกตองสมบูรณ พรอมทั้งใบเสนอขออนุมัติปริญญา
(มช. 22 บว.) แลว
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ลงนาม สุรศักดิ์ วัฒเนสก
(รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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- สําเนา ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผสู อบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2547 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดบทบาท
อํานาจหนาที่ ของประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระและองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
อาศัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547 คณะพยาบาลศาสตร จึงกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ของประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระและองคประกอบคณะกรรมการสอบหัว ขอโครงรางการทําวิจั ยเพื่อ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระไวดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
แตงตั้งโดยคณบดีของคณะที่สาขาวิชาวิชาสังกัดอยู มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
1.2 เปนประธานการดําเนินการจัดหลักสูตรและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชา
1.3 วางแผนจัดการ ดําเนินการ และควบคุมการใชงบประมาณคาบํารุงการศึกษาพิเศษของสาขาวิชาตามที่
ไดรับจัดสรร และเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
1.4 นําเสนอรายชื่ออาจารยในบัณฑิตวิทยาลัยของสาขาวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร
1.5 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
1.6 รวมเปนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ การสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระหรือเสนอผูแทน
1.7 ใหความเห็นชอบบทคัดยอทั้งภาษาไทยและอังกฤษและเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระกอน
นําเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
1.8 รวมเปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
แตงตั้งโดยคณบดีของคณะที่สาขาวิชาวิชาสังกัดอยู มีอํานาจหนาที่และองคประกอบดังนี้
2.1 อํานาจหนาที่
2.1.1 ดํ า เนิ น งานและประสานงานด า นวิ ช าการของสาขาวิ ช าให เ ป น ไปโดยเรี ย บร อ ยมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผล
การใชงบประมาณคาบํารุงการศึกษาพิเศษ การปรับปรุงหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
2.1.2 วางแผน ติดตามและประเมินแผนการจัดการศึกษาของสาขาวิชาทุกดานในแตละปการศึกษา
2.1.3 ติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระรวมกับอาจารยที่
ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ
2.1.4 รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
2.1.5 รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชาเพื่อนําเสนอ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
2.1.6 พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และ
นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
2.1.7 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 องคประกอบ
2.2.1 หัวหนาภาควิชา หรือผูที่หัวหนาภาควิชามอบหมายใหเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่สาขาวิชา
มิไดสังกัดภาควิชาใด ใหประธานสาขาวิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาเปนประธานกรรมการ
2.2.2 กรรมการประกอบดวย อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งรวมสอนในสาขาวิชานั้นจํานวนไมนอย
กวา 4
2.2.3 เลขานุการ ใหประธานแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเลขานุการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับประธาน
2.3 วาระการดํารงตําแหนง
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตัง้ ใหมอีก
ได
3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
แตงตั้งโดยอธิการบดี มีอํานาจหนาที่ องคประกอบ และวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตาม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2531
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
4.1 คุณสมบัติ
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4.1.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา
ผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
4.1.2 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ตองเปนอาจารยประจําผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือเปนผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือเปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ
4.2 บทบาทหนาที่
4.2.1 ศึกษาทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย การทําวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระ การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระทั้งขั้นตอนรูปแบบและขอกําหนด
ตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร เพื่อสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองแก
นักศึกษา
4.2.2 ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ประเด็นปญหาการวิจัย หัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และ
แผนดําเนินการวิจัย รวมทั้งการเตรียมเอกสารโครงรางวิทยานิพนธ
4.2.3 ตรวจสอบการแกไขปรับปรุงบทคัดยอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและความถูกตองของรูปแบบการเขียน
กอนสงให ประธานกรรมการบริหารหลัก สูตรและคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจําคณะฯ
พิจารณารับรอง
4.2.4 ชวยในการวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษา พรอมทั้งใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกนักศึกษาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระ เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
4.2.5 ทําหนาที่เปนคณะกรรมการและเลขานุการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4.2.6 จัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบไดอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงทุกคน
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 หรือกระตุนใหนักศึกษาทํางานใหสําเร็จในเวลาตามที่เวลาของแตละ
หลักสูตรกําหนดไว
4.2.10 ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ตรวจความถูกตอง
ของการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษกอนสง
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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. อาจารยผสู อบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
5.1 คุณสมบัติ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตองเปนผูไดรับ
ปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
5.2 การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป พ.ศ.2547
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ลงนาม วิภาดา คุณวิกติกุล
(รองศาสตราจารย ดร. วิภาดา คุณวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
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- สําเนา ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร คราวประชุมสามัญครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7
มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจําและการจัดระบบการบริหาร งานใน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531 คณะพยาบาลศาสตร จึงใหยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน
2550 และใหกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม ไวแทนดังนี้

สําหรับนักศึกษารหัสกอนรหัส 50
องคประกอบของคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
1. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน
ประธานกรรมการ
(เปนผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ)
กรรมการ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา
(เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Major advisor)
องคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
1. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Major advisor)
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา หรือผูแทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
องคประกอบของคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ
1. ประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
หรือผูแทน
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 50…เปนตนไป

องคประกอบของคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนที่ 1
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนที่ 2
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (ที่มิใชอาจารยที่ปรึกษา)
5. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับปริญญาโท แผน ก ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน
ประธานกรรมการ
(เปนผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ)
กรรมการ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา
(เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
กรรมการ
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนที่ 1
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คนที่ 2
5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (ที่มิใชอาจารยที่ปรึกษา)
6. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 ทาน
ระดับปริญญาโท แผน ก ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขา (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา หรือผูแทน
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
ระดับปริญญาโท แผน ข ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา หรือ ผูแทน
2. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก (Major advisor)
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550
วิภาดา คุณวิกติกุล
ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร. วิภาดา คุณวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาถูกตอง
ศุจิกา ภูมิโคกรักษ
(นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ)
นักวิชาการศึกษา 6
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-สําเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 23/2547
เรื่อง การลงทะเบียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 9.3-9.5
กําหนดใหมีการลงทะเบียน ดังนี้
9.3 การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ และไมไดลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใหบริการของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาคนควาหรือทํา
กิจกรรมอื่นๆ ใหลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
9.4 การลงทะเบียนกอนทําวิทยานิพนธ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ ปริ ญ ญาโทในหลั ก สู ต รที่ มี เ ฉพาะการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ใ ห
ลงทะเบียนเตรียมความพรอมกอนทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาที่ยังไมไดเสนอและหรือ
ตองการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
9.5 การลงทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ การค น คว า แบบอิ ส ระต อ เนื่ อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ล งทะเบี ย น
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระครบหนวยกิตไปแลวและในภาคการศึกษานั้นประสงคจะ
ทําตอเนื่องใหลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระตอเนื่องเพื่อใหการลงทะเบียน
ตามขอ 9.3 –9.5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2547 เปนไปอยางถูกตองและครบถวนตามขั้นตอนการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนการแสดงถึงการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดแนว
ปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้
1. นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนตามขอ 9.3 หรือ 9.4 หรือ 9.5 ของขอบังคับฯ ใหยื่นขอ
ลงทะเบียนผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
ปริญญาเอกหรือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวมเพื่อขอความเห็นชอบการ
ลงทะเบียน
2. นักศึกษาของลงทะเบียนเพื่อทํากิจกรรมตามขอ 9.3 หรือ 9.4 หรือ 9.5 ที่สํานักทะเบียน
และประมวลผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและชําระคาธรรมเนียมคารักษา
สภานภาพการเปนนักศึกษาตามที่กําหนดไวใประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องกําหนด
ประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่
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ร 11/2547 ขอ 2.11 ซึ่งไดกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาภาคการศึกษาละ 1,200 บาทรวมทั้งคาธรรมเนียมการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของทุก
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
3. เมื่อลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลวใหนักศึกษาแจงบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห หลังการลงทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2547
(ลงนาม)

ประคิณ สุจฉายา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประคิณ สุจฉายา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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-สําเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง มาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษา
เพื่อเปนการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จึง
ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. สําหรับสาขาวิชา
ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ประกาศหัวขอ หรือแนวทางการทําวิจัย/
การคนควาแบบอิสระ พรอมรายชื่ออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ในตนภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปการศึกษา โดยมี
จํานวนแนวทางการวิจัยไมนอยกวาจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละรุน เพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาในสาขาวิชาได
รับทราบ พรอมสงสําเนาประกาศใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
2. สําหรับนักศึกษา
2.1 ใหนักศึกษาเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหแลวเสร็จภายใน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถเสนอได ทั น ให นั ก ศึ ก ษาชี้ แ จงต อ ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
2.2 ใหนักศึกษาที่เปนขาราชการ ซึ่งจะขอกลับไปปฏิบัติราชการ ในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาครบถวนและสอบผานทุกวิชาแลวและไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางหรือไดทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระมีความกาวหนา อยูในระดับที่พอใจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระกอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองใหวิธีปฏิบัตินี้ ใหใชกับนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ตั้งแตรหัส 38… เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2538
(ลงนาม)
ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
(ศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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-สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ
ของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธให
เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมาตรฐานทางวิชาการ และสอดคลอง
กับปรัชญา และนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา18
และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542 จึงกําหนดมาตรการการลงโทษนักศึกษาที่
คัดลอกวิทยานิพนธของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัดทําวิทยานิพนธให ดังตอไปนี้
1. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
และมีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
2. กรณีที่ตรวจพบเมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาแลว มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
เพิกถอนการอนุมัติปริญญาที่ไดรับโดยทันที และสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
สําหรับการคนควาแบบอิสระใหถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2542
(ลงนาม)

โชติ ธีตรานนท
(ศาสตราจารยโชติ ธีตรานนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แนวทางการทําวิทยานิพนธ
คณะพยาบาลสาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยานิพนธ เปนรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาตามระเบียบและวิธี
วิจัยภายใตการใหคําปรึกษาและดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อการทดสอบหรือการศึกษาการใชทฤษฎีทางการพยาบาล ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ไปใชในทางการพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา
3. เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานความรูที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
4. เพื่อใหไดมาซึ่งนวัตกรรมที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ขอบเขตการศึกษา
1. ไมเฉพาะเจาะจง setting จนเกินไป
2. เนนการนําความรูไปใชไดทวั่ ไป
3. อยูในวิสัยที่สามารถทําไดสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระเบียบวิธีที่ควรนํามาใช
1. Qualitative research
2. Quantitative research
3. Integrated design
4. Developmental research

โดยการศึกษาทุกรูปแบบใหแตละสาขาวิชาพิจารณาวาเปนการใชหรือเกี่ยวของกับศาสตรของสาขาวิชา
นั้นๆ เปนหลัก
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แนวทางการคนควาแบบอิสระ/สารนิพนธ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การคนควาแบบอิสระ/สารนิพนธ
รายงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับผูที่ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
แผน ข ในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบ ภายใตการใหคําปรึกษาและดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร
วัตถุประสงคเพื่อ
1. การประมวลองคความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติในสาขาวิชาที่เรียน
2. ศึกษาการใชผลการวิจัยหรือหลักฐานความรู (ในหลักสูตรที่เนน APN)
3. การแกไขปญหาในหนวยงานตามบทบาทและโดยอาศัยความรูทางศาสตร สาขาวิชาที่เรียน
ขอบเขตการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษาควรเฉพาะเจาะจง setting เชน สถานที่ปฏิบัติงานของผูศึกษา
ความรูที่ไดเนนการใชประโยชนในหนวยงานที่ศึกษามากกวาการนําความรูไปใชไดทั่วไป
มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาที่เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต
การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (ศึกษาเฉพาะ Phase I)
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพื่อใหเกิดผลลัพธ (ศึกษาเฉพาะ Phase II)
ศึกษาประสิทธิผลการใช Best practice recommendation ที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ
7. การศึกษาปญหาเชิงลึกเฉพาะประเด็นในคลินิกในกลุมเปาหมายโดยใชการวิเคราะห
สถานการณ (situation analysis) เพื่อ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
8. การศึกษาโดยใชกระบวนการแกปญหา (problem solving)
9. การทบทวน existing evidence ในการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย โดยใชกระบวนการ
literature review

โดยการศึกษาทุกรูปแบบใหยึดหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตรและใหแตละสาขาวิชาพิจารณา
วาเปนการใชหรือเกี่ยวของกับศาสตรของสาขาวิชานั้นๆเปนหลัก
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แนวทางการคนควาแบบอิสระโดย การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis)
การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis) เปนการวิเคราะหปญหาเชิงลึกในคลินิก/
โรงพยาบาล/ชุมชน/หนวยงานของนักศึกษา ที่เกี่ยวของกับศาสตรและองคความรูของแตละสาขาวิชา มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นฐานความรูสําหรับการตัดสินใจในการดําเนินงานของคลินิก/โรงพยาบาล/ชุมชน/
หนวยงาน ขนาดของปญหาตองอยูในวิสยั ที่นักศึกษาสามารถทําสําเร็จไดภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัย นําเสนอผลการวิเคราะห และผังสถานการณของการเกิดปญหา ความตองการของ
หนวยงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกปญหาตามผลลัพธที่คาดหวัง
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/ชุมชน/หนวยงานของนักศึกษา
ที่เกี่ยวของกับศาสตรและองคความรูของแตละสาขาวิชา
ขนาดของปญหาตองอยูในวิสัยที่นักศึกษาสามารถทําสําเร็จไดภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใชหลักการ
ทางวิทยาศาสตร ไดแก การแกปญหาโดยใชเหตุผล (rational approach) การกําหนดปญหาหรือการ
อธิบายใหเขาใจถึงปญหา การวิเคราะหสาเหตุของปญหา การตั้งสมมุติฐานเพื่อคาดการณถึงคําตอบหรือ
ผลลัพธที่เปนไปไดของปญหาที่เกิดขึ้น การชี้ประเด็นใหเห็นทางเลือกในการแกปญหา การกําหนดวิธีการ
แกปญหา การดําเนินการแกปญหา การพิสูจนสมมุติฐาน การประเมินผลความสําเร็จในการแกปญหา และ
การนําเสนอผลการแกปญหาใหแกหนวยงาน
แนวทางในการศึกษาโดยใชกระบวนการแกปญหา
1. การอธิบายความหมายของปญหา
อธิบายปญหาที่ซับซอน
เรียงลําดับความสําคัญของปญหา
เขาใจในบทบาทของผูศึกษาตอปญหานั้นๆ
2. การมองหาสิ่งที่ซอนเรนอยูในสาเหตุของปญหา
3. การอธิบายใหเห็นทางเลือกในการแกปญหา
4. การเลือกแนวทางในการแกปญหา
5. การวางแผนในการปฏิบัติเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุด
6. การกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติ
7. การพิสูจนความเปนจริงหากปญหาไดรับการแกแลว
การเขียนหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระโดย ใชกระบวนการแกปญหา
1.
2.
3.
4.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการแกปญหา
สมมุติฐานการแกปญหา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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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
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานการณของความรูในเรื่องที่ผูศึกษามีความสนใจ
ชองวางของความรู
ประกอบไปดวยการวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจศึกษา
รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมมี 3 ขั้นตอนคือ การสืบคนขอมูล การอาน
การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แลวนําผลการศึกษามารายงานในรูปแบบการพรรณนา สรุป
รวมความ ประเมินผล อธิบายชี้แจง หรือบูรณาการเนื้อหาความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
การเขียนหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระโดยการทบทวนวรรณกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรม
คําถามการวิจัย
นิยามศัพท
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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
(ในสวนที่เกี่ยวของกับ Evidence-based practice)

ลักษณะของหัวขอการศึกษา
1. การทํา systematic review เพื่อรวบรวมและสังเคราะหหลักฐานเชิง
ประจักษ
2. การพัฒนาและการใชแนวปฏิบัติ/หลักฐานเชิงประจักษ
(ศึกษาทั้ง 2 phases ในโครงการเดียวกัน)
3. การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิก (ศึกษาเฉพาะ Phase 1)
4. การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพื่อใหเกิดผลลัพธ
(ศึกษาเฉพาะ phase 2)
5. ศึกษาประสิทธิผลการใช Best practice recommendations
ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (เชน การใช Best
practice information sheet ที่รวบรวมไวโดย Joanna Briggs
Institute - JBI) เพื่อแกปญหาการปฏิบัติบางประเด็นในหนวยงาน
ของตนเอง โดยอาจทําเปน Best practice guidelines หรือ manual
practice
ในบาง area ที่ state of knowledge ยังมีงานวิจัยไมมากพอ และ
ยังไมมีการทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ อาจศึกษา
ประสิทธิผลของ Standard of practice ที่เปน Consensus guidelines
ได

หนวยกิต
12

แผนการศึกษา
ก

12

ก

6
6

ข
ข

6

ข
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ลักษณะงานวิจยั ที่นําไปสู Evidence-based Healthcare
การพัฒนาความรูเพื่อไปสูการดูแลสุขภาพโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ตองใชกระบวนการวิจัย แบงเปน
ลักษณะตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
1. การทําวิจัยเพื่อสรางหลักฐานเชิงประจักษ ไดแก การทําวิจัยเพือ่ ทดสอบวิธีการ (interventions)
ดวยการศึกษาเชิงทดลองแบบตางๆ เพื่อพิสูจนสมมติฐานในประเด็นตางๆ คือ effectiveness, feasibility,
appropriateness, meaningfulness, cost (ซึ่งสามารถใชการออกแบบวิจัยที่หลากหลายได แมกระทั่งการวิจยั เชิง
คุณภาพ)
2. การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหหลักฐาน
เชิงประจักษ สรุปความรูและใหขอเสนอแนะเพื่อนําความรูไปใช หรือใหขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยตอ
3. การใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติเพื่อยกระดับผลลัพธของการดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 2
phases คือ
Phase 1 การพัฒนาแนวปฏิบัติคลินิกโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
(Development of Evidence-based Clinical Practice Guidelines- CPGs)
การพัฒนา Clinical Practice Guidelines มีกรอบแนวคิดที่ใชคือ 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 จะมีจํานวนขั้นตอนที่
แตกตางกัน แตขั้นตอนหลักที่เหมือนกันที่ควรตองมี ประกอบดวย
1. การกําหนดหัวขอปญหาและผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หัวขอที่จะพัฒนาเปนแนวปฏิบัติทางคลินิก
จะตองเปนปญหาที่เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน เปนปญหาของกลุมผูป วยที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนวาตองการแนว
ปฏิบัติไปแกไข การกําหนดปญหาที่ชัดเจนจะนําไปสูการระบุ interventions สําหรับแกไขปญหานั้นๆ และสามารถ
กําหนด outcomes ที่จะเกิดจากการใชแนวปฏิบัติได
2. การสืบคน การประเมินคุณคา และคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษอยางเปนระบบ
3. การยกรางและทํารูปเลมของแนวปฏิบัติทางคลินิก ตามรูปแบบที่เปนสากลจะประกอบดวย หัวขอ
แนวปฏิบัติทางคลินิก รายชื่อทีมพัฒนา ตําแหนง สถานที่ทํางาน คํานํา สารบัญ วัตถุประสงค และผลลัพธ
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางละเอียด คําจํากัดความที่ใชในแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของแนวปฏิบัติ(จัดเปน
หมวดหมู) โดยมีการระบุระดับของหลักฐาน ถาขอเสนอแนะมีความซับซอนและมีความสําคัญควรมี Algorithms แนบ
ดวย นอกจากนี้จะตองระบุแหลงอางอิง และจัดทําภาคผนวก ที่ประกอบดวย
- แหลง evidence ที่นํามาเปนสาระสําคัญของ CPGs
- แบบประเมินผลการใช CPGs
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- เครื่องมือวัดผลลัพธ
- คูมือ คําอธิบาย แบบฟอรมตางๆ ที่ใชใน CPGs (ถามี)
- รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เปนตน
4. การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติ แบงเปน 2 ขั้นตอน
4.1 การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิ เปนการตรวจสอบเนื้อหาสาระของแนว
ปฏิบัติ ความถูกตองของหลักฐานเชิงประจักษ การจัดระดับของหลักฐาน และ กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ดังนั้น
ผูทรงคุณวุฒิควรอยูภายนอกหนวยงาน และประกอบดวย
ก) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาระในหัวขอของแนวปฏิบัติทางคลินิก
ข) ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติในคลินิกในกลุมประชากรเปาหมายที่จะใชแนวปฏิบัตินั้น
ค) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ

หมายเหตุ :

จากการทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ไมพบวาการตรวจสอบคุณภาพของ
แนวปฏิบัติจะตองมีการกําหนดคา CVI

4.2 การตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยการนําไปทดลองใชในหนวยงาน ในระยะเวลา
สั้นๆเชน 1-2 สัปดาห หรือกับผูปวยประมาณ 3-5 ราย ขึน้ อยูกับสถานการณ โดยมีหลักสําคัญวา การทดลองใชตอง
สามารถทดลองปฏิบัติไดครบทุกขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติ และจะตองมีการสอบถามความคิดเห็นของผูทดลองใชทุก
คนเกี่ยวกับความเปนไปได ความสะดวก ความยากงาย ปญหาและอุปสรรคของการใชแนวปฏิบัติ และนํามาปรับปรุง
แกไขกอนการจัดพิมพเปนแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ
หมายเหตุ - การพัฒนา CPGs อาจเปน Evidence-based CPGs หรือ Consensus-based CPGs ก็ได ทั้งนี้
ใหขึ้นอยูกับ state of knowledge ในเรื่องนั้น ๆ ถามีงานวิจัยเพียงพอก็ควรทําเปน
Evidence-based CPGs

96
Phase 2 การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพื่อใหเกิดผลลัพธ
(Implementation of Clinical Practice Guidelines)
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเพื่อใหเกิดผลลัพธ ตองใชกลยุทธ (strategies) ที่กอใหเกิด
ความรวมมือของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช จึงประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ
ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการหรือเตรียมความพรอมของหนวยงานและบุคลากร ไดแก การเผยแพรและการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ อาจทําโดยการจัดอบรม การประชุมแบบมีสวนรวม การจัดบอรดแสดงแนวปฏิบัติใน
หนวยงาน ฯลฯ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ และแบบบันทึกที่จําเปน
2. ขั้นวางแผนการใชและกํากับติดตามการใช (monitoring) โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีการใชแนวปฏิบัติอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอในผูที่เกี่ยวของทุกคน ทุกฝาย สามารถออกแบบและบูรณาการกล
ยุทธหลายรูปแบบรวมกัน เชน การชวยกันตรวจสอบการปฏิบตั ิ การใหขอมูลยอนกลับ การนิเทศ ชี้แนะ เปนตน
3. ขั้นดําเนินการ ซึ่งตองมีระบบการกํากับติดตาม ประเมินกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง ขั้นนี้จะมีการประเมิน intermediate outcomes ไปดวย
4. ขั้นประเมินผลลัพธ (final outcomes) ตองมีการรวบรวมขอมูลผลลัพธตามที่ระบุไวในแนวปฏิบัติอยาง
เปนระบบและนาเชื่อถือ มีการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการใชแนวปฏิบัติ (จะใช
สถิติเปรียบเทียบ หรือแสดงการเปรียบเทียบอุบัติการณของผลลัพธ ก็ได)
การศึกษาการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกนัน้ สามารถทําไดหลายแนวทาง ดังนี้
1. การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นเอง (ในกรณีที่ศึกษาทั้ง 2 ระยะ คือ สรางเอง และใชเอง) ให
ดําเนินการตามขั้นตอนของ phase 2 ดังกลาวแลวขางตน
2. การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกที่บุคคลอื่นพัฒนาไวอยางเต็มรูปแบบ ในกรณีที่มีการใชแนวปฏิบัติที่
ไมไดพัฒนาเอง จะตองมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติเหลานั้นอยางเปนระบบกอนตัดสินใจนํามาใช โดย
ใชเครื่องมือประเมินที่ไดรับความนิยม เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติเพื่อการวิจัย ที่เรียกวา AGREE
(The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) ซึ่งการประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก
นั้นจะตองปฏิบัติตามคูมือการประเมิน(manual practice) ของ AGREE Collaboration เชน วิธีการประเมิน การ
กําหนดผูประเมิน เปนตน ซึ่งสามารถ download ไดที่ http://www.agreetrust.org/instrument.htm หรือที่
www.G-I-N.net ซึ่ง แนวปฏิบัติที่นํามาใชควรเปนแนวปฏิบัติที่ไดสรางอยางมีหลักฐานอางอิง และผานการทดลองใช
มาแลวเทานั้น
3. การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ผูอื่นพัฒนาไวแลวโดยมีการประยุกตหรือดัดแปลงแนวปฏิบัติทางคลินิก
กอนนํามาใช ซึ่งผานการประเมินโดยใช AGREE แลวพบวามีขอจํากัดบางประการในการนําไปใชในหนวยงานของ
ตนเอง ในกรณีนี้ การดําเนินการตองมีขั้นตอนของการประชาพิจารณโดย ผูมีสว นเกี่ยวของในหนวยงาน และตองระบุ
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ใหชัดเจนวาประยุกตอยางไรและมากนอยเพียงใด สิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง คือ การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษที่ทันสมัย
เพิ่มเติมเขาไป ซึ่งตองใชกระบวนการตามขั้นตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติดังไดกลาวแลวขางตน
หลักสําคัญในการตัดสินวาควรพัฒนาแนวปฏิบัติควรใชหรือประยุกตแนวปฏิบัติที่มีผูอื่นพัฒนาแลว ควรเกิด
จากการทบทวนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบถึง state of knowledge ในประเด็นปญหาเหลานั้นวาอยูในระดับใด
เชน บางเรื่องมีผูพัฒนาแนวปฏิบัติใชแลว และใชไดผลดี ก็ไมสมควรตองพัฒนาใหม บางเรื่องเปนเพียงมีการทํา
systematic review ไว ก็ควรนํา recommendations เหลานั้น มาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติตอไป ซึ่งผูศึกษาควรได
ทบทวนเพื่อหา gap of knowledge กอน (ไมใชตองการพัฒนาแนวปฏิบัติ เนื่องจากหนวยงานตนเองยังไมเคยมีเทานั้น)
ประเด็นพิจารณาอืน่ ๆ
จากการพิจารณาหัวขอโครงรางฯ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พบวามีการศึกษารูปแบบอื่นๆที่มีการ
เรียกชื่อในลักษณะที่คาบเกี่ยวกันหรือใกลเคียง หรือใชคําที่แตกตางกันในการเรียกสิง่ เดียวกัน ทําใหมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาบอยครั้ง ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการศึกษามีดังตอไปนี้
1. ควรมีการนิยามใหเขาใจตรงกันในคําที่สรางความสับสน ไดแก
แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical practice guidelines – CPGs)
หมายถึง ขอความที่พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพและ
ผูใชบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ที่เหมาะสมสําหรับปญหาใดปญหาหนึ่ง แนวปฏิบัติทางคลินิกจึงตองมีระบบ
ในการพัฒนา หลักฐานที่นํามาเปนแนวปฏิบัติจะตองไดรับการทบทวนอยางเปนระบบ (systematic review) หรือเปน
หลักฐานจากงานวิจัย และผานการพิจารณาตัดสินใจโดยผูเชีย่ วชาญ แนวปฏิบัติจะมีความยืดหยุน เนื่องจากเปน
ขอเสนอแนะที่ชแี้ นวทางเพื่อชวยการตัดสินใจแกบุคลากรสุขภาพ ในการจัดการกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง (Field, &
Lohr, 1992 cited in Graham, & Harrison, 2005)
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice guidelines – BPGs)
หมายถึง แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นโดยใชขอเสนอแนะการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice recommendations)
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) มาเปนแนวทางเพื่อแกปญหาการปฏิบัติบางประเด็น
ในหนวยงาน เชน Best practice guidelines for tracheal suctioning ที่พัฒนาจาก Best practice information sheet
เรื่อง Tracheal suctioning of adult with artificial airway จาก systematic review ของ Joanna Briggs Institute
(JBI) ซึ่งกระบวนการพัฒนาอิงกรอบการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษเชนเดียวกัน(Chau et al, 2007)

98
คูมือหรือขอกําหนด (Protocols)
เปนขั้นตอน (steps) ของการปฏิบัติที่ระบุทิศทางชัดเจน ไมมีการยืดหยุน มักจะพัฒนาขึ้นเพื่อใช
เฉพาะหนวยงานเพื่อใหมีการปฏิบัติเปนอยางเดียวกัน ขอปฏิบัติตางๆใน protocols คอนขาง rigid และตองถือ
ปฏิบัติมากกวา guidelines (Carnett, 2002; Hewitt -Taylor, 2004)
ผังการปฏิบัติ (Algorithms)
เปนขั้นตอนและลําดับขั้นในการตัดสินใจในการปฏิบัติใหเปนไปตามผังไหล (flow chart) สําหรับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน CPR algorithms ใน algorithms จะมี yes / no options ใหเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของผูปวย algorithms มักใชสําหรับกระบวนการปฏิบัติที่มีความซับซอนหรือยุงยาก (trouble spots) โดยทั่วไป
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) สําหรับการดูแลกลุมผูปวยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
มักจัดทําขึ้นเพื่อใชกับผูปวยเฉพาะโรคหรือเฉพาะปญหา care pathways เปนเครื่องมือสําหรับจัดการดานการรักษา
และดูโรคใดโรคหนึ่ง (disease management) จัดทําขึ้นโดยสหสาขาวิชาชีพซึ่งตองอาศัยหลักฐานเชิงประจักษของแตละ
สาขาวิชาชีพ เนื่องจากเนื้อหาในแผนฯจะครอบคลุมทุกมิติของการดูแลผูปวยกลุมนั้นๆ และมีระยะเวลา ตลอดจนลําดับ
ของการปฏิบัติกํากับ กระบวนการพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกตองเปนระบบ ลักษณะของ care pathways จึงเปน
norm ในการดูแลกลุมผูปวยเฉพาะโรค ถาผูปวยรายใดแปรปรวนออกจากแผนฯ หรือไมเปนไปตามที่กําหนดไวในแผน
ฯ จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุและหาทางแกไข
โดยทั่วไปจะใชสองคํานี้ดวยกัน หรือใชอยางใดอยางหนึ่งก็ได เพียงแตมีความแตกตางในการใชคํา
เล็กนอย กลาวคือ CareMAP ใชเรียก care pathways ที่มีการกําหนด outcomes ของการดูแลในแตละชวง
ระยะเวลาไวอยางชัดเจนเทานั้น
2. การศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายที่โรงพยาบาลมีอยูแลวหรือ
ดําเนินการอยูแลว (ซึ่งนักศึกษาไมใชผูดําเนินการนั้นๆ) อาจเปนลักษณะของคูมือหรือขอกําหนด (protocol) หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติของหนวยงานที่มีอยูแลว
การศึกษาควรใชกรอบการศึกษาแบบวิจัยผลลัพธ (outcome
research) ซึ่งจะมีกรอบแนวคิดเฉพาะในการศึกษา เชน Donabedian’s Model (ประกอบดวย Structure-ProcessOutcomes) หรือ CIPP model ที่ประกอบดวย Context-Input-Process-Product เป็นตน
3. การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิและอุบัติการณตางๆในหนวยงาน (โดยผูศึกษาไมไดกระทํา
intervention ใด ๆ) สามารถออกแบบการศึกษาเปนการศึกษาแบบสํารวจ หรือเชิงพรรณนา คือ สํารวจหรือพรรณนา
วามีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆอยางไรในหนวยงาน มีมาตรฐาน คูมือ อะไรบาง รวมทั้ง การสํารวจอุบัติการณตางๆ ที่พบ
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ในหนวยงานนั้นๆ (ซึ่งการแปลผลจะไมสามารถบอกไดชัดเจนวาอุบัติการณเหลานั้นเปนผลมาจากการปฏิบัติ แต
สามารถอภิปรายไดเพียงวา การปฏิบัติในหนวยงานและตัวชี้วดั เหลานั้นมีลักษณะอยางไรเทานั้น)
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