ขั้นตอนการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

2. นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
นั้นมีขั้นตอนหลัก อยู 5 ขั้นตอน นักศึกษาตองดําเนินการทําวิทยานิพนธตามลําดับโดยไม
สามารถขามขั้นตอนได ขั้นตอนการดําเนินการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ดังนี้
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง คือ นักศึกษาปริญญาโท แผน ก
ตองเรียนกระบวนวิชามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสอบผานภาษาตางประเทศ
นักศึกษาปริญญาเอก
ตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบผานภาษาตางประเทศ
1. นักศึกษาเสนอขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน ประธานกรรมการ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขาวิชา
กรรมการ
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
กรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กรรมการและเลขานุการ
ดําเนินการสอบและปรับแกไขโครงรางฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
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3. นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธหลังจากที่ไดรับการอนุมัติหัวขอโครงรางฯ
ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป
4. นักศึกษาดําเนินการคนควาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ตามหัวขอโครงรางฯ ที่ไดรับการอนุมัติ
เมื่อทําวิทยานิพนธแลวเสร็จ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย/คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และสอบผานกระบวนวิชาครบถวนตามเงื่อนไขของหลักสูตร
5. นักศึกษาดําเนินการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน
ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
หรือผูแทน
กรรมการ
3. ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสาขาวิชา (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)
กรรมการ
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ) กรรมการ
- สิ้นสุดขั้นตอน -
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ขั้นตอนการดําเนินการคนควาแบบอิสระ
การทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข นั้น
มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน นักศึกษาตองดําเนินการตามลําดับไมสามารถขามขั้นตอนได
ในขั้นตอนที่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จะไมมีการสอบโครงรางการ
ค น คว า แบบอิ ส ระเหมื อ นนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก และปริ ญ ญาเอก แต
นั ก ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การเสนอหั ว ข อ โครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระต อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาฯ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณารับรองกอน
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ ขั้นตอนการ
ดําเนินการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท แผน ข ดังนี้
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง คือ นักศึกษาปริญญาโท แผน ข
ตองเรียนกระบวนวิชามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1. นักศึกษาเสนอโครงรางการคนควาแบบอิสระ
ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
ดําเนินการปรับแกไขโครงรางการคนควาแบบอิสระตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2. นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระ
ตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

3. นักศึกษาลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระ
ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติหัวขอโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป
4. นักศึกษาดําเนินการคนควาแบบอิสระตามโครงรางฯ ที่ไดรับการอนุมัติ
เมื่อการคนควาแบบอิสระแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาแบบอิสระแลว และสอบผานกระบวนวิชาครบถวน สอบผาน
ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไข สอบผานการสอบประมวลความรู
5. นักศึกษาดําเนินการเสนอขอสอบการคนควาแบบอิสระ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา หรือผูแทน
กรรมการ
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขาวิชา(เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ)

- สิ้นสุดขั้นตอน -
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1. ขั้นตอนการเสนอขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอก ตองจัดทําเอกสารโครง
รางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ (proposal) เพื่อยื่นขอสอบหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธตามจํานวนของคณะกรรมการสอบ
กรณีนักศึกษาปริญญาโทแผน ข ซึ่งหลักสูตรกําหนดใหทําการคนควาแบบ
อิสระแทนการทําวิทยานิพนธ จะไมมีการสอบหัวขอโครงรางแตใหนักศึกษาดําเนินการจัด
ทําโครงรางการคนควาแบบอิสระ (proposal) ตามจํานวนที่สาขาวิชากําหนด แลวยื่นเสนอ
เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา เพื่อใหความ
เห็นชอบแทนการสอบโครงรางฯ
การขอสอบโครงรางวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาควรจัดเตรียมเอกสารใหพรอม
และยื่นเรื่องเสนอขอสอบลวงหนาประมาณ 2 สัปดาห โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นักศึกษายื่นเอกสารที่เคานเตอรธุรการของกลุมงานบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
1) พย.ม.4/พย.ด.4 (ผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและประธานสาขาฯ ลงนามใหความ
เห็นชอบพรอมระบุวัน-เวลาวางของอาจารยที่จะเปนประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และประธานสาขาวิชาที่พรอมจะทําการสอบใหแกนักศึกษา)
2) โครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 5 เลม
3) สําเนาเอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่สอบ
4) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานภาษาอังกฤษ
เจาหนาที่ของกลุมงานบัณฑิตศึกษาจะตรวจสอบเอกสารและนําเสนอ
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาพิจารณากําหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ตามองคประกอบ และประสานงานการกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

2. นักศึกษามาติดตามกําหนดวัน-เวลาและสถานที่สอบจากเจาหนาที่ที่รับเรื่องไว
ยื่นเอกสารขอสอบวันจันทร ใหติดตามเรื่องวันอังคารของสัปดาหถัดไป
ยื่นเอกสารขอสอบวันอังคาร ใหติดตามเรื่องวันพุธของสัปดาหถัดไป
ยื่นเอกสารขอสอบวันพุธ ใหติดตามเรื่องวันพฤหัสบดีของสัปดาหถัดไป
ยื่นเอกสารขอสอบวันพฤหัสบดี ใหติดตามเรื่องวันศุกรของสัปดาหถัดไป
ยื่นเอกสารขอสอบวันศุกร ใหติดตามเรื่องในวันจันทรของสัปดาหที่ 2 ถัดไป
3. นักศึกษาดําเนินการเขียนแบบคําขอใชโสตทัศนูปกรณตามที่ตองการในแบบ
พย.ม./พย.ด.10 ภายหลังทราบกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กลุมงานบัณฑิตศึกษานําสงแฟมเอกสารประกอบการสอบ
ใหกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสอบโครงราง
4. นักศึกษาดําเนินการสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
5. ภายหลังการสอบใหนักศึกษาลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบผลการสอบจากกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการสอบโครงรางฯ แลวนําสงคืนกลุมงานบัณฑิตศึกษา ภายใน 7 วันหลังการสอบ
6. นักศึกษาดําเนินการปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
โครงรางเพื่อดําเนินการเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางฯ ตอไป
- สิ้นสุดขั้นตอน -
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แบบเสนอหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสอบโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
-----------------------------------1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ - สกุล นักศึกษา
รหัสประจําตัว
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
5. วัตถุประสงคการวิจัย
6. คําถามการวิจัย / สมมุติฐานการวิจัย
7. นิยามศัพท
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดทฤษฎี
9. วิธีดําเนินการวิจัย
9.1. แบบการวิจัย
9. 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
9.3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
9.4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
9.5. การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
9.6. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล
9.7. การวิเคราะหขอมูล
10. สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล
11. ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
13. เอกสารอางอิง
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แนวปฏิบัติการพิจารณาหัวขอโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือผูแทน ประธานกรรมการ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสาขาวิชา
กรรมการ
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาหรือผูแทน
กรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กรรมการและลขานุการ
นักศึกษาปรับแกไขโครงรางวิทยานิพนธ
ตามแบบประเมินหัวขอและโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ (พย.ม. 2/ พย.ด.2)
ผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษารวบรวมเอกสารสงกอนวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ลวงหนา 4 วันทําการ
- แบบประเมินหัวขอและโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ (พย.ม./พย.ด.2)
- แบบฟอรมใหความเห็นชอบบทคัดยอโครงราง การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ (พย.ม./พย.ด. 5)
- บทคัดยอโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณารับรองหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาในการประชุมสามัญ ซึ่งกําหนดทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน
หากผานการรับรองใหดําเนินการขั้นตอนที่ 2 ตอไป
หากไมผานใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําเขามาพิจารณาใหมในเดือนถัดไปอีกครัง้
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร
ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 6/2547 วันที่ 3 มิถุนายน 2547
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ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการเสนอขอสอบโครงราง
ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

2. การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

เมื่อใดจึงจะสามารถสอบหัวขอโครงรางได ?
นักศึกษาปริญญาโทแผน ก ตองเรียนกระบวนวิชามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต
และสอบผานภาษาตางประเทศ
นักศึกษาปริญญาโทแผน ข ตองเรียนกระบวนวิชามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาปริญญาเอก
ตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบผาน
ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ยื่นเรื่องเสนอขอสอบดวย
ภายหลังจากสอบโครงรางแลวจะตองดําเนินการสงเอกสารเสนอขออนุมัติหัวขอ
และโครงรางภายในเมื่อใด ?
ภายหลังจากที่นักศึกษาสอบโครงรางแลวจะตองดําเนินการปรับแกไขหัวขอ
โครงรางตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือ
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาฯ
กรณีนักศึกษาปริญญาโทแผน ข แลวดําเนินการจัดทําบทคัดยอโครงรางการวิจัย
(Proposal) จํานวน 1 ชุดสงเอกสารเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงราง กอน
กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลสาสตร ซึ่ง
กําหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือนโดยนักศึกษาตองยื่นเอกสาร
ใหครบถวนลวงหนากอนวันประชุม 4 วันทําการ และสามารถตรวจสอบกําหนด
วันประชุมไดจากประกาศที่บอรดสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณ
หนาสํานักงานงานบริการการศึกษา และจาก Website ของคณะพยาบาลศาสตร
ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือ http://mis กรณีที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ภายในบริเวณคณะพยาบาลศาสตร แลว click เลือกหัวขอ → “ขาวสําหรับ
นักศึกษา” → “กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ”
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การดําเนินการเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรนักศึกษาปริญญาเอก และการเสนอขออนุมัติ
หัวขอและโครงรางการทําวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทแผน ข มีขั้นตอน
ดังนี้
นักศึกษายื่นเอกสารตอเจาหนาที่ธุรการบัณฑิตศึกษา อยางชาลวงหนากอนประชุม 4 วันทําการ
1. พย.ด.1/พย.ม.1 เพือ่ เสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางฯ จากคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ
(ผานอาจารยที่ปรึกษาและประธานสาขาฯ ลงนามใหความเห็นชอบ)
2. พย.ด.2/พย.ม.2
3. พย.ด.5/พย.ม.5 จํานวน 4 ฉบับ (แบบฟอรมใหความเห็นชอบบทคัดยอโครงรางฯ )
4. บทคัดยอ (Proposal) จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงรางฯ )
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณา
(ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ทุกวันพฤหัสบดีแรก ของทุกเดือน)

นักศึกษารับขอเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ จากเลขานุการที่ประชุมคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ (วันจันทรของสัปดาหถัดไปหลังการประชุมฯ) หรือดูนัดหมาย
กําหนดวัน เวลา จากประกาศที่บอรดสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานหนางานบริการการศึกษา

ผาน
คณะกรรมการบัณฑิตฯ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดําเนินการขั้นตอนตอไป

ไมผาน/ มีขอแกไข
คณะกรรมการบัณฑิตฯ
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหปรับแกไข
แลวนําเสนอเขาพิจารณาใหม
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นักศึกษายื่นเอกสารตอเจาหนาที่ธุรการบัณฑิตศึกษา
4. พย.ด.1/พย.ม.1 เพื่อขออนุมัติหัวขอโครงรางฯ จากบัณฑิตวิทยาลัย
(ผานอาจารยที่ปรึกษาและประธานสาขาฯ ลงนามใหความเห็นชอบ)
5. แบบคํารองเสนอหัวขอและโครงรางเพื่อทําวิทยานิพนธ/ IS จํานวน 4 ฉบับ
6. บทคัดยอ (Proposal) จํานวน 4 ฉบับ
(แกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ แลว )
4. ใบยินยอมใหโอนเงินเขาบัญชีเฉพาะกรณีนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ 1ชุด

หลังการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
ในเดือนถัดไปแลว กลุมงานบัณฑิตศึกษาจะดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและแจงผลการอนุมัติหัวขอและโครงราง
พรอมแนบบทคัดยอหัวขอโครงรางของนักศึกษาที่เสนอมาจํานวน 4 ชุดใหแก
1. บัณฑิตศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานในแฟมประวัตินักศึกษา จํานวน 1 ชุด
2. นําสงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน 1 ชุด
3. นําสงสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
จํานวน 2 ชุด
(สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 ชุด, นักศึกษา 1 ชุด)
นักศึกษาเริ่มดําเนินการวิจัยตามหัวขอโครงรางที่ไดรับอนุมัติ

- สิ้นสุดขั้นตอน -
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แบบเสนอบทคัดยอหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ และขออนุมัติหัวขอโครงรางตอบัณฑิตวิทยาลัย
*****************
1. ชื่อ – สกุล
รหัสประจําตัว
2. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. วัตถุประสงคการวิจัย
5. คําถามการวิจัย / สมมุติฐานการวิจัย
6. นิยามศัพท
7. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบ
แนวคิดทฤษฎี
8. ขอบเขตของการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย
8.1 แบบการวิจัย
8.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
8.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
8.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
8.5 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
8.6 ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล
8.7 การวิเคราะหขอมูล
9. สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล
10. ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
คราวประชุมสามัญครั้งที่ 6/2547 วันที่ 3 มิถุนายน 2547 และ
ปรั
บปรุงในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 1/2548 วันที่ 6 มกราคม 2548
12. เอกสารอางอิง
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ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหวั ขอและโครงรางฯ
ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

เมื่อใดจึงถือวาหัวขอโครงรางไดรับอนุมัติแลว ?
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และที่ประชุมมีมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือในกรณีที่มี
ขอเสนอแนะใหดําเนินการแกไข และนักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ แลวจะตองรอรับรอง
รายงานการประชุมในการประชุมเดือนถัดไปกอน กลุมงานบัณฑิตศึกษาจึงจะ
ดําเนินการเสนอแตงตั้งอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระให และรายงานผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย แตทั้งนี้วันที่อนุมัติหัวขอ
โครงรางจะมีผลยอนหลังนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ไดประชุมและรับทราบหัวขอโครงรางของนักศึกษา
การดําเนินกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาตองยึดตามหัวขอโครงรางที่ไดรับอนุมัติแลวหรือไม ?
นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือการ
คนควาแบบอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ แลว
ภายหลังจากที่รับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป กลุมงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจะดําเนินการรายงานหัวขอและโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 1 ชุด แจง
สาขาวิชาเพื่อแจงอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบอยางละ 1 ชุด และเก็บเขา
แฟมทะเบียนประวัตินักศึกษา 1 ชุด โดยนักศึกษาจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการวิจัยที่นักศึกษาไดเสนอไวในบทคัดยอหัวขอโครงรางที่ไดรับอนุมัติ
(proposal) หากตองการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด/ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
หรือปรับ/เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนแปลงขนาดของกลุมตัวอยางหรือสถานที่ในการเก็บ
ขอมูลจะตองดําเนินการเสนอขออนุมัติโดยใชแบบคํารอง บว.19 และแนบ
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ถาม:
ตอบ:

proposal ฉบับที่แกไขแลวอีกจํานวน 4 ชุดเพื่อเสนอคณบดี/ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาอนุญาต แลวรายงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา
เพื่อทราบอีกครั้ง
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงรางการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จะไดรับเมื่อใด ?
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินแผนดินบางสวนใหทุนสนับสนุนการ
พัฒนาโครงรางการวิจัยแกนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ จํานวนเงินประมาณพัน
กวาบาท แตไมสามารถระบุยอดเงินไดเนื่องจากในแตละปจะไมเทากัน โดยนักศึกษา
จะตองเขียนใบยินยอมโอนเงินเขาบัญชีธนาคารและถายสําเนาเอกสารหนาแรกของสมุด
บัญชีธนาคารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด (เฉพาะบัญชีธนาคารไทยพาณิชยเทานั้น)
และยื่นพรอมการเสนอขออนุมัติหัวขอโครงราง แลวบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการ
จัดสรรใหงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่
นักศึกษาแจงไว หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปกอนแลวปดบัญชี จะไมสามารถโอน
เงินเขาบัญชีได งานคลังและพัสดุจะมอบเงินให ฝายบัณฑิตศึกษาเพื่อมอบใหนักศึกษา
ในวันที่มารับปริญญาบัตร บางครั้งนักศึกษาจะไมไดรับเงินพรอมเพื่อนๆ ทั้งนี้จะชาหรือ
เร็วขึ้นอยูกับขั้นตอนการเสนอขอนุมัติหัวขอโครงรางของนักศึกษาแตละคน
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3. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ภายหลั ง จากที่ หั ว ข อ และโครงร า งการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาได รั บ อนุ มั ติ ใ ห
ดํ า เนิ น การจากคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษาประจํา คณะฯ แล ว ใหนั กศึ กษาดํ าเนิน การ
ลงทะเบียนโดยนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร แผน ก ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ จํานวน
12 หนวยกิต และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ จํานวน 3672 หนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนในแตละแบบ
สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร แผน ข ตองลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระ จํานวน 6
หนวยกิต
นักศึกษารหัส 47...เปนตนไป อาจจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระไดในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระ หรือลงทะเบียนภายหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะเรียบรอยแลว แตจะตองกระทําภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปมิฉะนั้นจะถือวา
หัวขอและโครงรางนั้นเปนโมฆะ การลงทะเบียนวิทยานิพนธอาจแยกลงทะเบียนเปน 3,
6, หรือ 9 หนวยกิต จนกวาจะครบ 6 หรือ 12 หนวยกิตได
นักศึกษาควรตรวจสอบรหัสกระบวนวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ใหถูกตองและตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ซึ่งกําหนดไวดังนี้
วิทยานิพนธ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 12 หนวยกิต
555799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
556799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
558799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
561799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
563799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
564799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
565799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
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568799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
569799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
570799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
การคนควาแบบอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 6 หนวยกิต
555798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
556798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
561798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
563798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
564798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
568798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
569798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
570798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
วิทยานิพนธ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
566897 วิทยานิพนธปริญญาเอก แบบ 1.2 จํานวน 72 หนวยกิต
566898 วิทยานิพนธปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.2 จํานวน 48 หนวยกิต
566899 วิทยานิพนธปริญญาเอก แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต

- 16 -

ขั้นตอนการลงทะเบียนลวงหนา

ขั้นตอนการบอกเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา การลงทะเบียนหลังกําหนดผานระบบ
Internet

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับเอกสารลงทะเบียนลวงหนา (มชท.43)
พรอมขอความเห็นชอบและลายเซ็นจากอาจารยที่ปรึกษา

ไมไดยื่นเอกสาร

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอรับ password
ขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน

- ยื่น มชท.43 ที่กรอกและระบายดวยดินสอแลวเพื่อประทับตรา

ที่หนวยตรวจ มชท.43 สํานักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียนหลังกําหนด

-

ฉีก มชท.43 แผนเล็กเก็บไวเปนหลักฐาน
หยอน มชท.43 แผนใหญลงในกลองตามรหัสชั้นป
ประกาศผลการเรียนลวงหนาทางระบบ internet
พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอรับ password
ขอความเห็นชอบในการเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา

-

สํานักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmu.ac.th
ลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
ลงทะเบียนหลังกําหนด
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนหลังกําหนด (เฉพาะผูที่
ไมไดลงทะเบียนลวงหนา) ดําเนินการผานระบบ internet

เขาชั้นเรียน

รับ มชท. 50 ใบแจงผลการลงทะเบียน เพื่อนําไปชําระเงิน
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ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ
ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

ควรจะลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ/ IS. ตั้งแตเมื่อใด ?
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 47... จะสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระไดภายหลังจากที่หัวขอโครงรางไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น สวน
นักศึกษารหัส 47...เปนตนไปอาจจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระไดในภาคการศึกษาที่เสนอหัวขอโครงราง
หากไมมีกระบวนวิชาเรียนแลวตองลงทะเบียนอีกหรือไม ?
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพของ
นักศึกษาเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2547 ขอ 27(5) และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 12/2547 ซึ่งระบุไววานักศึกษาจะพนสภาพการ
เปนนักศึกษา เมื่อไมมาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ ดังนั้น
จึงควรนักศึกษาตองลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ โดย
นักศึกษาที่ไมมีกระบวนวิชาเรียนแลวสามารถลงทะเบียนดังนี้
เดิมคือการ
1) การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียน
2) การลงทะเบียนกอนทําวิทยานิพนธ
ศูนยหนวยกิต
3) การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตอเนื่อง
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ถาม:

ตอบ:

นักศึกษารหัสกอน 47... หากลงทะเบียนศูนยหนวยกิตไปแลวในตอนตนภาค
การศึกษา แตไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางในภายหลังจะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ/ IS.
ไดตั้งแตเมื่อใด ?
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 47... หากภายหลังจากที่หัวขอโครงรางไดรับการอนุมัติแลว
เทานั้น และมีแผนที่จะตองการยื่นขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือตองการสําเร็จการ
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนการลงทะเบียนศูนยหนวยกิตเปน
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ/IS. ได แตหากไมอยูในเงื่อนไขการขอรับทุนและเรงรีบยื่น
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นก็สามารถรอไปลงทะเบียนวิทยานิพนธ/IS. ในภาค
การศึกษาถัดไปได สวนนักศึกษารหัส 47...เปนตนไปอาจจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระไดในภาคการศึกษาที่เสนอหัวขอโครงรางได
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4. การบริการเพื่อการคนควาหรือคนหาขอมูลเพื่อการวิจัย/การคนควา
ในระหว า งที่ นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ /การค น คว า แบบอิ ส ระ
นักศึ กษาทุกคนจะตองมีการคน ควาหรือ คนหาขอ มูลทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย ซึ่งตองเกี่ยวของกับเอกสารและหนังสือของทางราชการที่ถึงหนวยงานตางๆ
ทั้ ง ภายในคณะพยาบาลศาสตร ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน นักศึกษาทําหนังสือขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ขออนุญาตใชเครื่องมือวิจัย และขออนุญาตเก็บขอมูล เปนตน
การทํ า หนั ง สื อ ราชการถึ ง หน ว ยต า งๆ ต อ งเป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นักศึกษาที่ตองการคนควาหรือสืบคนหา
ขอมูล การทําหนังสือราชการถึงหนวยงานตางๆ ทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน
มีขั้นตอนดังนี้
1. ใหนักศึกษาที่ตองการจะคนควาหรือคนหาขอมูลยื่นแบบคํารองขอทั่วไป
(พย.ม./พย.ด.1) กอนดําเนินการลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
2. ใหนักศึกษา download template หนังสือราชการจาก website ของคณะฯ
และอานคําแนะนําที่ปรากฎอยูใน website กอนดําเนินการจัดทําและ download template
หนังสือราชการที่ http://www.nurse.cmu.ac.th → ภาควิชา/หนวยงาน → งานบริการ
การศึกษา → template หนังสือราชการ
3. จัดทําหนังสือราชการฉบับละ 3 แผน คือ ตัวจริง 1 แผนและสําเนา 2 แผน
4. เมื่อรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนามในหนังสือแลว กลุมงาน
บัณฑิตศึกษาจะดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบและดําเนินการจัดสงหนังสือถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเก็บสําเนาหนังสือเขาแฟมนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
5. หากไดรับหนังสือตอบรับจากบุคคล/หนวยงานที่สงหนังสือไปถึง ใหสําเนา
ผลการขออนุญาตคนควาหรือคนหาขอมูลแจงใหนักศึกษาผูเสนอขอทราบ
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คําแนะนําในการจัดทําหนังสือราชการ
1. การ Download Template แบบฟอรมจดหมาย/หนังสือราชการไปใช นักศึกษาควรเพิ่มเติม
ขอมูลรายละเอียดในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของตนเองลงในชองที่แรเงาสี
เทากอนและตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย โดยใหตรวจสอบตัวสะกด วรรค ตอนตางๆ
ใหเรียบรอยกอนการสั่งพิมพ
2. กอนการสั่งพิมพใหปรับขอความที่เปนสีเทาทั้งหมดออก โดยทําตามขั้นตอนดังนี้
สําหรับภาษาไทย 1) Click menu “แกไข” เลือก “แถบสีทั้งหมด”
2) Click menu “รูปแบบ” เลือก “เสนขอบและแรเงา”
3) เลือก subfolder “การแรเงา”
4) Menu ลักษณะ Click ปุม ä เลือกคําวา “ลาง”

สําหรับภาษาอังกฤษ

5) Menu ใชกับ Click ปุม ä เลือกคําวา “ขอความ”
6) Click คําวา “ตกลง”
1) Click menu “Edit” เลือก “Select all”
2) Click menu “Format” เลือก “Borders and Shading”
3) เลือก subfolder “Shading”
4) Menu Style Click ปุม ä เลือกคําวา “Clear”

5) Menu Apply to Click ปุม ä เลือกคําวา “Text”
6) Click คําวา “OK”
3. แบบฟอรมที่เปนบันทึกขอความใชสําหรับการติดตอราชการกับหนวยงานภายในสังกัด
มหาวิทยาลัย เชียงใหมเทานั้น เชน จากคณะพยาบาลศาสตร ถึงคณะแพทยศาสตร (รวมทั้ง
การทําหนังสือถึงบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหทําหนังสือเรียน
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เทานั้น)
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4. แบบฟอรมที่เปนจดหมายใชสําหรับการติดตอราชการกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และใหเรียนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ เชน จาก
คณะพยาบาลศาสตร ถึงผูอํานวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง
5. การพิมพหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ใหเวนเลขที่ออกของหนังสือ และ
วันที่ไว ไมตองเติม เพราะเจาหนาที่ธุรการของคณะฯ จะเปนผูดําเนินการเอง
6. การพิมพตําแหนงทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิมิใหใชอักษรยอ เชน อ.ดร. ใหพิมพ
เปน อาจารย ดร. ผศ.ดร. ใหพิมพเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร. เปนตน
7. ระยะเวลาการขอทดสอบเครื่องมือวิจัย และการขอเขาเก็บขอมูลใหระบุเปนชวง
ระหวางเดือน พ.ศ. โดยไมตองระบุวันที่ เชน มีความประสงคจะขออนุญาตเขา
เก็บขอมูลในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549-เดือนพฤศจิกายน 2549 เปนตน
8. การขอยืมเครื่องมือการวิจัย ใหระบุชื่อเครื่องมือ เจาของเครื่องมือ และป พ.ศ. ให
ชัดเจนเพื่อความสะดวกแกหนวยงานที่นักศึกษาไปติดตอขอยืมเครื่องมือ โดยนักศึกษา
ตองไดรับหนังสืออนุญาตกอนการนําไปใช
9. การทําหนังสือขออนุญาตใชเครื่องมือวิจัย หนังสือเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย
หนังสือขออนุญาตเขาเก็บขอมูลเพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
หนังสือขออนุญาตเขาเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจัย
ไมควรทําในชวงเวลาเดียวกัน
เนื่องจากนักศึกษาตองเผื่อระยะเวลาที่จะไดรับการตอบรับจากหนวยงาน/ผูทรงคุณวุฒิ
ที่นักศึกษาติดตอกอน เพื่อใหวัน เวลาที่ระบุในจดหมาย/หนังสือราชการที่นักศึกษา
นําไปติดตอมีความเปนปจจุบันและตรงกับความเปนจริงที่สุด
10. หากตองการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพียง 1 ทาน ใหนักศึกษา
ระบุใหชัดเจนวาเปนอาจารยหรือขาราชการแตหากตองการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจํานวนหลายทานและสังกัดหนวยงานเดียวกัน
ใหทําถึง
ผูบังคับบัญชา/หัวหนาหนวยงานนั้นเพียงฉบับเดียว แตใหพิมพรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
ตองการเชิญ โดยระบุยศ ชื่อ-สกุล หากมีจํานวนมากกวา 1 ทานใหเรียงตามตําแหนง
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สูงไปหานอย ตามลําดับ แตหากมีจํานวนเกินกวา 3 ทานและไมเพียงพอใน 1 หนาจดหมาย
ใหพิมพเพิ่มเปนเอกสารแนบ ดังนี้
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
แนบทายหนังสือที่ ศธ 0515(04.1.2)/ ………… ลงวันที่ …… (เดือน)……………….. 254…..
1. (ชื่อ-สกุลพรอมยศ/ตําแหนงทางวิชาการ) ………………………………………..
ตําแหนง………………………………… ……………………………………….
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน……………………………………………………………
2. (ชื่อ-สกุลพรอมยศ/ตําแหนงทางวิชาการ) ………………………………………..
ตําแหนง………………………………… ……………………………………….
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน……………………………………………………………
3. (ชื่อ-สกุลพรอมยศ/ตําแหนงทางวิชาการ) ………………………………………..
ตําแหนง………………………………… ……………………………………….
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน……………………………………………………………
11. การจัดทําจดหมาย/หนังสือราชการที่ยื่นเสนอพิจารณาลงนามตอรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
ทุกฉบับ ใหนักศึกษาจัดทําจํานวนฉบับละ 3 แผน เพื่อใชเปนตัวจริง 1 แผน และสําเนาอีก 2
แผน หากไมแนใจใหพิมพจดหมาย/หนังสือราชการฉบับรางเพียง 1 แผน ยื่นตอเจาหนาที่
กลุมงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบความถูกตอง หากพบวาการจัดพิมพ
จดหมาย/หนังสือราชการมีขอผิดพลาดใหนักศึกษารีบดําเนินการแกไขโดยดวน
12. หลังจากนักศึกษาจัดทําจดหมาย/หนังสือราชการเรียบรอยแลวทั้ง 3 ชุด ใหกรอกแบบคํารอง
พย.ม./พย.ด.1 ยื่นตอเจาหนาที่ของกลุมงานฯ เพื่อเสนอรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาพิจารณาลง
นามในหนังสือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใชเวลาประมาณ 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นแบบ
คํารอง เมื่อครบกําหนดนักศึกษาสามารถติดตอรับหนังสือไดที่เคานเตอรดานหนาของกลุม
งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร
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5. การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการ
ถาม:
ตอบ:

ทําไมจึงไมสามารถดําเนินการเสนอขอหนังสือราชการไดพรอมกัน ?
นักศึกษาควรดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย คือ ตองเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หรือขออนุญาตใชเครื่องมือวิจัยกอน หรือไดรับ
ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมกอน แลวจึงจะสามารถนําไปเก็บขอมูลเพื่อทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย แลวจึงดําเนินการเก็บขอมูลได

ภายหลังเมื่อนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระแลวเสร็จ และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาแลว หากนักศึกษามีความประสงคจะยื่นขอ
สอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ โดยนักศึกษาตองตรวจสอบวานักศึกษาไดสอบผาน
กระบวนวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตรครบถวนแลวหรือไม กรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรูและสอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศดวย แลวจึง
จะสามารถยื่นขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ โดยนักศึกษาควรจัดเตรียมเอกสารให
พรอมและยื่นเรื่องเสนอขอสอบลวงหนาประมาณ 2 สัปดาห ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

นักศึกษา ยื่นเอกสารตอเจาหนาที่ของกลุมงานบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
1. ยื่น พย.ม.4/พย.ด.4 เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ / IS (ผานอาจารยที่ปรึกษาและประธานสาขา
ลงนามใหความเห็นชอบพรอมระบุวัน-เวลาวางที่พรอมจะทําการสอบนักศึกษา)
2. วิทยานิพนธ/ฉบับราง จํานวน 6 เลม / IS ฉบับราง จํานวน 4 เลม
3. สําเนาการลงทะเบียนวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต / IS 6 หนวยกิต (กรณีลงทะเบียน 12/6
หนวยกิต กอนภาคการศึกษาที่สอบใหแนบสําเนาการลงทะเบียน 0 หนวยกิตมาดวย)
4. สําเนาเอกสารรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล 1ชุด
5. สําเนาหนังสือรับรองการผานเงื่อนไขภาษาอังกฤษ 1ชุด
6. แบบคํารองขอใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณในการสอบ (พย.ม./พย.ด.10) 1 ชุด

ข. นักศึกษา มาติดตามกําหนดวัน-เวลาและสถานที่สอบจากเจาหนาที่กลุมงานบัณฑิต
นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวันจันทร ใหติดตามเรื่องวันอังคารของสัปดาหถัดไป
นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวันอังคาร ใหติดตามเรื่องวันพุธของสัปดาหถัดไป
นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวันพุธ ใหติดตามเรื่องวันพฤหัสบดีของสัปดาหถัดไป
นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวันพฤหัสบดี ใหติดตามเรื่องวันศุกรขอสัปดาหถัดไป
นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวันศุกร ใหติดตามเรื่องวันจันทรของสัปดาหที่ 2 ถัดไป
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นักศึกษาดําเนินการสอบ โดยใหเตรียมหนาอนุมัติภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ให
กรรมการสอบทุกทานลงนามไมนอยกวา 4 ชุดเพื่อจะไดนําไปเขาเลมฉบับสมบูรณ
ภายหลังการสอบนักศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอ
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาตองผานการตรวจสอบความถูกตอง
ดานเนื้อหาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Major advisor) และอาจารยที่ปรึกษา
รวม (Co-advisor) หลังจากนั้นใหนักศึกษากรอก แบบ พย.ม./พย.ด.8 พรอมแนบ
บทคัดยอภาษาอังกฤษและ diskette ของนักศึกษาใหผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ
ตรวจสอบที่
1. Mrs.Rae Svarnas ทุกวันจันทร เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนยวิจัยทางการพยาบาล
ชั้น 3 อาคารเทพกวี
2. Mrs.Joanne Hendry ทุกวันอังคาร เวลา 13.30-16.30 น. ณ สํานักงานคณบดี ชั้น 2
อาคาร 1

นักศึกษายื่นแบบ พย.ม.1 / พย.ด.1 เพื่อเสนอบทคัดยอ (Abstract)
1.
2.

3.

4.

นักศึกษาเฉพาะที่ทําวิทยานิพนธ ใหไปติดตอยื่นแบบฟอรมการขอ ISBN พรอม
แนบบทคัดยอทั้งไทยและอังกฤษฉบับที่ถูกตอง 1 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยดวยตนเอง
สวนนักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระ (IS.) ไมตองใสหมายเลข ISBN
ขอควรจํา
1. นักศึกษาตองยื่นเอกสารขอสงเลมฉบับสมบูรณภายใน 30 วัน นับจากวันเปดเรียนของ
ภาคการศึกษาถัดไปหากไมทันนักศึกษาตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพทุกครั้ง
2. หากนักศึกษาสงวิทยานิพนธ / IS ฉบับสมบูรณทันภายในภาคการ ศึกษาที่ 1 หรือกอน
เดือนตุลาคมของทุกป นักศึกษาจะมีสิทธิ์ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเดือนมกราคมของปถัดไป
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(ปริญญาโทภายใน 1 สัปดาห ปริญญาเอกภายใน 2 สัปดาหหลังการสอบ)
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ชุด
แผน Diskette เขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสจํานวน 1 แผนบรรจุเนื้อหาดังนี้
2.1 บทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฉบับสุดทายที่ถูกตองและสมบูรณที่สุด
เหมือนที่ปรากฎอยูในเลมวิทยานิพนธ/ IS. (ใชตัวหนังสือ Angsana
UPC/New ขนาด 16 พอยท)
2.2 file เครื่องมือวิจัย จํานวน 1 ชุด (ฝายบัณฑิตศึกษา จะนําสงศูนยวิจัยฯ ให)
แบบ พย.ม./พย.ด.8 ที่ผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญภาษาตาง
ประเทศและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและประธาน
สาขาวิชาแลว
หนังสืออนุมัติใหเปลี่ยนแปลง/แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ / IS (ถามี)

นักศึกษานําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอกลุมงานบัณฑิตศึกษา
1.
2.
3.
4.

ยื่นแบบ พย.ม.1/พย.ด.1 เพื่อสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
วิทยานิพนธ / IS ฉบับสมบูรณ
จํานวน 3 เลม
CD-ROM (fileขอมูลวิทยานิพนธ/IS)
จํานวน 13 แผน
CD-ROM เปลา
จํานวน 5 แผน
(แผนใหมไมมีขอมูล พรอมปก CD ที่อาจารยที่ปรึกษา/ประธานที่ปรึกษาลงนาม)
- สิ้นสุดขั้นตอน -
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ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ
ถาม:
ตอบ:

ถาม:
ตอบ:

หากรายงานผลการสอบไปแลวจะแกไขบทคัดยอไดหรือไม ?
การดําเนินการรายงานผลการสอบของนักศึกษาแตะรายไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
แลวนั้น ควรมีกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษใหสมบูรณที่สุด ไมควรมีการแกไขอีก แตหากนักศึกษา
ตองการแกไขตองเขียนแบบคําขอทั่วไป บว.19 ผานความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหคณบดีเปน
ผูอนุมัติ แลวกลุมงานบัณฑิตศึกษาฯ จึงจะดําเนินการรายงานไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยอีกครั้ง
หากสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระแลวมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องหัวขอ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จะตองดําเนินการอยางไร ?
ภายหลังการสอบวิทยานิพนธแลว หากคณะกรรมการมีขอเสนอแนะใหนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ใหนักศึกษาดําเนินการเขียน
แบบคํารองขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง (พย.ม./พย.ด.7) และพิมพชื่อเรื่องภาษาไทย-ภาษา
อังกฤษเดิมที่ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางและชื่อเรื่องภาษาไทย-ภาษาอังกฤษใหม
ที่ตองการขอเปลี่ยนพรอมระบุเหตุผลที่ตองการเปลี่ยน แลวเสนอผานอาจารย
ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชาใหความเห็นชอบกอนยื่นเรื่องที่กลุมงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอคณบดี/ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ อนุมัติกอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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รายละเอียดแบบฟอรมที่ควรรูจัก

พย.ม./พย.ด.1
พย.ม./พย.ด.2
พย.ม./พย.ด.3
พย.ม./พย.ด.4
พย.ม./พย.ด.5
พย.ด.6
พย.ม./พย.ด.7
พย.ม./พย.ด.8
พย.ม./พย.ด.9
พย.ม./พย.ด.10
บว.19
-

แบบคําขอทั่วไป
แบบประเมินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
แบบคํารองขอสอบทุกประเภท
แบบขอความเห็นชอบบทคัดยอโครงราง
แบบขอรับการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ นศ.ป.เอก
แบบคํารองขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
แบบฟอรมตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษ
แบบคํารองขอขยายเวลาศึกษาตอ
แบบคํารองขอใชโสตทัศนูปกรณ
แบบคําขอทั่วไป (ใชในกรณีตองการขออนุญาตหรือขออนุมัติ)
แบบคํารองเสนอหัวขอและโครงรางสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ของบัณฑิตวิทยาลัย)
ใบยินยอมโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

นักศึกษาสามารถติดตอขอรับแบบฟอรมไดที่ตูเอกสาร บริเวณดานหนาสํานักงานงาน
บริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ขั้นตอน
แบบฟอรมที่ใช
หมายเหตุ
1. แบบ พย.ม./พย.ด.4
กรณีนักศึกษา ปริญญาโท
1. การเสนอขอสอบ
2. แบบ พย.ม.10
แผน ข ใหเปนไปตามที่
โครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชากําหนด
(เฉพาะนักศึกษาระดับ
(ยื่นเอกสารลวงหนา
ป.โทแผน ก และ ป.เอก) กอนสอบ 2 สัปดาห)
1. แบบ พย.ม./พย.ด.1
นศ.ตรวจสอบกําหนด วัน
2. การสงหัวขอและโครง
2. แบบ พย.ม/พย.ด. 2
เวลาประชุมคณะกรรมการ
รางการวิจัยเพื่อ
บัณฑิต ศึกษาประจําคณะฯ
วิทยานิพนธ/การคนควา 3. แบบ พย.ม/พย.ด. 5
ไดที่ website ของคณะฯ
แบบอิสระตอที่ประชุม
หัวขอขาวสําหรับนักศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิต
(ยื่นเอกสารลวงหนากอน
หรือประกาศแจงหนาหอง
ศึกษาประจําคณะฯ
วันประชุม 4 วันทําการ)
งานบริการการศึกษา
ฝายบัณฑิตศึกษาจะจัดทํา
3. การเสนอขออนุมัติหัวขอ 1. แบบ พย.ม./พย.ด.1
หนาอนุมัติหัวขอโครงราง
และโครงรางการวิจัยเพื่อ 2. แบบคํารองเสนอหัวขอ
และโครงรางของบัณฑิต และคําสั่งแตงตั้งคณะ
วิทยานิพนธ/การคนควา
กรรมการที่ปรึกษาวิทยาวิทยาลัย จํานวน 4 ชุด
แบบอิสระ
นิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระ ภายหลังการรับรอง
(ยื่นเอกสารภายหลังการ
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ รายงานการประชุมใน
เดือนถัดไป โดยมีผลยอน
กอนการประชุมในเดือน
หลัง นับตั้งแตวันที่
ถัดไป)
คณะกรรมการบัณฑิตฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
หัวขอโครงรางการวิจัย
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ขั้นตอน
4. การติดตอขอทําหนังสือ
ราชการเพื่อประกอบการ
คนควาวิจัย
5. การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระ
4. การจัดสงเลมฉบับ
สมบูรณ

แบบฟอรมที่ใช
1. แบบ พย.ม./พย.ด.1
2. ราง-หนังสือราชการตาง ๆ
(ใชเวลาดําเนินการประมาณ
3 วันทําการ)
1. แบบ พย.ม./พย.ด.4
2. แบบ พย.ม.10
(ควรยื่นเอกสารลวงหนา
กอนสอบ 2 สัปดาห)
1. แบบพย.ม./พย.ด.1
2. เลมฉบับสมบูรณ (3 เลม)
3. CD-ROM ขอมูล 13 แผน
4. CD-ROM เปลา 5 แผน
5. หนังสือยินยอมมอบ
ลิขสิทธิ์

หมายเหตุ
นศ.ตองดําเนินการจัดพิมพ
หนังสือดวยตนเอง

นศ. ควรติดตามรายชื่อ
คณะกรรมการสอบและ
กําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบจากเจาหนาที่ฯ
1. สงไดภายใน 30 วันนับ
จากวันเปดภาคการศึกษา
ถัดไป โดยไมตองลงทะเบียนหากไมเสร็จ
ตองดําเนินการลงทะเบียน
เพื่อรักษาสถานภาพจน
กวาจะแลวเสร็จ
2. หากตองการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ในปการศึกษาถัดไปตอง
สงเลมไมเกินเดือนตุลาคม
3. หากครบระยะเวลา
การศึกษาตามแผนกําหนด
การศึกษาแตยังไมสําเร็จ
การศึกษาตองดําเนินการ
ขอขยายเวลาศึกษาตอ
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ขั้นตอน
5. การเตรียมตัวกอนและ
หลังการดําเนินการสอบ

1.

2.

3.

4.

5.

หมายเหตุ
นักศึกษาตองเตรียมอุปกรณสําหรับการสอบดวยตนเอง
เชน น้ําดื่ม แกวน้ํา อาหารวาง กระดาษทิชชูเช็ดปาก
หรือภาชนะตางๆ ที่จําเปนตองใช สําหรับในกรณีที่
ไมสะดวกในการจัดเตรียม นักศึกษาอาจทําเรื่องขอยืม
ภาชนะตางๆ ไดจากหนวยพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร
ชั้น 1 อาคาร 1 Tel. 0-5394-5032
ในกรณีที่นักศึกษาตองดําเนินการสอบนอกเวลาราชการ
นักศึกษาจะตองจายคาลวงเวลาใหเจาหนาที่หนวยโสตฯ
และเจาหนาที่ของหนวยอาคารสถานที่ดวย
นักศึกษาไมควรเคลื่อนยายโตะ เกาอี้ หรืออุปกรณตางๆ
ภายในหองประชุม หรือหากมีความจําเปนตองเคลื่อน
ยาย ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบตองจัดหองคืนไวใน
รูปแบบเดิม และควรรักษาความสะอาดไมทิ้งขยะ
ภายในหองประชุมดวย
กอนออกจากหองสอบนักศึกษาควรสํารวจอุปกรณสิ่ง
ของเครื่องใชของตนเองใหเรียบรอย และควรปด
อุปกรณไฟฟา แอรคอนดิชั่น และพัดลมดูดอากาศให
เรียบรอยกอนออกจากหองประชุม
ควรรักษาเวลา ภายหลังการสอบไมควรนั่งพูดคุยหรือ
ปรึกษาหารือตอในหองประชุม เนื่องจากอาจยังมีผูที่
ตองการใชหองประชุมตอ หรือหากเปนกรณีนอกเวลา
ราชการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองรอปดประตูภายหลัง
จากที่ทานออกจากหองประชุม
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หนวยงานและหมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Website http://www.grad.cmu.ac.th
เลขหมายโทรศัพท - หนวยงานวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 0-5394-2407
- หนวยบริการการศึกษา
0-5394-2409
- หนวยกิจการนักศึกษา
0-5394-2410
- หนวยหลักสูตร-นักศึกษานานาชาติ 0-5394-2422
2. ฝายทะเบียนบัณฑิต สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Website http://www.reg.cmu.ac.th
เลขหมายโทรศัพท 0-5394-3071 ตอ 148 หรือ ตอ 113
3. กลุมงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Website http://www.nurse.cmu.ac.th
เลขหมายโทรศัพท 0-5394-6065, 0-5394-9079

- 34 -

