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1. หลักสูตรและแผนการศึกษา 
 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
             Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 
2. ชื่อปริญญา      
                   ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พยาบาลศาสตร)์ Doctor of Philosophy      
(Nursing Science) 
                   ช่ือย่อ ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) Ph.D. (Nursing Science)   
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่ือว่าพยาบาลเป็นทั้งนักปฎิบัติการพยาบาล 

นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความเป็นผู้นำในระบบสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่ม
วัยและทุกสถานะสุขภาพ ด้วยการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยและกระบวนการทำวิจัย การพัฒนางานวิจัยเพื่อการ
ผลักดันเชิงนโยบายและการปรบัปรงุคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและ
การพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

 ศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมนุษย์ทุกวัยทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ โดยมนุษย์ประกอบด้วยมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม 
และ  จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพเป็นการปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ โดยครอบคลุม 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การดูแลบำบัดทางการพยาบาล  
และการฟื้นฟู ตลอดจนในวาระสุดท้ายของชีวิต  โดยบูรณาการความรู้ เชิงประจักษ์จากศาสตร์ทาง  
การพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะ 
การพยาบาล กฎหมาย และประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร   

   วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
             1)   ประเมินและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา

ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพได ้
 2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและ

ระบบสุขภาพได ้

 3) มีภาวะผู้นำทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและการพยาบาล 

 4) มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  
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 5) อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม  

 6)  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และความไวเชิงวัฒนธรรม 

 
ระบบการศึกษา  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี ้
1. ใช้ระบบทวิภาค คือระบบที่แบ่งการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่
บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดจำนวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
กระบวนวิขาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

2. ใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและกำหนดปริมาณความ
มากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การกำหนดหน่วยกิตให้เทียบกับ
เกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้ 
2.1  กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2.2  วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ปริมาณเป็น 1 หน่วยกิต 
2.3  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดเงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิด
เงื่อนไขของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชาน้ัน 

  

ระยะเวลาการศึกษา 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 แบบ 1.1 เป็นหลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
แบบ 2.1  เป็นหลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

 

การลงทะเบยีนเรียน 
 การลงทะเบียนให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยได้รับ
หลักฐานครบถ้วนแล้ว 
 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้       
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  สำหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน  
6 หน่วยกิต 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอกัษรลำดับข้ันและค่าลำดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการกำหนดอักษรลำดับข้ันเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรลำดับข้ันที่มีค่าลำดับข้ัน  อักษรลำดับข้ันที่ไม่มี
ค่าลำดับข้ัน  และอักษรลำดับข้ันที่ยงัไม่มีการประเมินผล 
  (1) อักษรลำดับข้ันที่มีค่าลำดับข้ัน ให้กำหนด ดังนี้ 
    อักษรลำดับข้ัน     ความหมาย        ค่าลำดับข้ัน 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 (2) อักษรลำดับข้ันที่ไม่มีค่าลำดับข้ัน  ให้กำหนด  ดังนี ้
  อักษรลำดับข้ัน  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นทีพ่อใจ (unsatisfactory) 
   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 
 (3) อักษรลำดับข้ันที่ยังไมม่ีการประเมินผล  ให้กำหนด ดังนี้ 
  อักษรลำดับข้ัน  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไมส่มบรูณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยงัไม่สิ้นสุด (in progress) 
   T วิทยานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง (dissertation 
    ดำเนินการ    in progress) 

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ค่าลำดับข้ันไม่ต่ำกว่า C 
หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก 
  กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลำดับข้ัน S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา   
พย.พศ. 869 (566869)  พย.พศ. 879 (566879) พย.พศ. 889 (566889)  พย.พศ. 898 (566898) และ 
พย.พศ. 899 (566899)  
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
       ก.  ปริญญานิพนธ์        
 566898 พย.พศ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 48    หน่วยกิต 
       ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า  
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย  
1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการ 
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

5.  การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 240 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตร  
(โดยเป็นการทำวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

6.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีที่ได้รับทุนสนบัสนุน) 
      ค. กระบวนวิชาท่ีไมน่ับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา (ถ้ามี) 
    นักศึกษาอาจเรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อใหบ้รรลผุลสมัฤทธ์ิตามที่คณะกำหนดโดย
    ไม่นับหน่วยกิต 
          ง.  การสอบวัดคณุสมบัต ิ

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ  เพื่อมี
สิทธ์ิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ 
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบ 
ครั้งแรก 
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3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  

 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 

1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงือ่นไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมทั้งระบุ
สังกัดอย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 

 4.2  หลักสูตรแบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        52 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรยีน   ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา        ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                14  หน่วยกิต 
   566801 พย.พศ. 801   การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล             2  หน่วยกิต 
   566822 พย.พศ. 822  การประยุกตส์ถิติหลายตัวแปรในงาน         2  หน่วยกิต 
                วิจัยทางด้านสุขภาพ   
   566824 พย.พศ. 824       การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง       3 หน่วยกิต 
                                                          ทางการพยาบาล     
    566828 พย.พศ. 828  ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์   2  หน่วยกิต 
            ทางการพยาบาล             
   566829 พย.พศ. 829      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล      3  หน่วยกิต 
   566830 พย.พศ. 830    สุขภาพโลกและภาวะผู้นำ   2   หน่วยกิต 
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    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                   2  หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
       566720 พย.พศ. 720      การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัย  3  หน่วยกิต 
                                ทางการพยาบาล 
 566722 พย.พศ. 722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม   3  หน่วยกิต 
   ทางการพยาบาล    
 566826 พย.พศ. 826 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ  2  หน่วยกิต 
   สร้างเสริมสุขภาพ            
 566827 พย.พศ. 827 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ  2 หน่วยกิต 
   ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง               
 566831 พย.พศ. 831      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หน่วยกิต 
   การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  
 566835 พย.พศ. 835      การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ             2 หน่วยกิต 
 566837 พย.พศ. 837      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล      2 หน่วยกิต 
                    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถ้ามี)    
   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี    
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  (ถ้ามี)   
    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ีหรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
    ประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
    128730 ร.รปศ. 730   นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต 
    950801 สถ.นส. 801   ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                   3 หน่วยกิต 
    751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและนโยบาย          3 หน่วยกิต 
         
   2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 ข. ปรญิญานิพนธ ์    
              566899  พย.พศ. 899 ดุษฎีนิพนธ์                          36 หน่วยกิต 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไมน่ับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 

  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้อง

กับดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2)   ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน 



- 7 - 

 

ดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  3)    ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อม
ทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

  4) การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

               5)  การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเป็น
การทำวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์)  

6)    นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
   การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และ 
   รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

 7)   ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีที่ได้รบัทุนสนับสนุน) 

 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1)   นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบตัิเพื่อประเมินความพรอ้มและความสามารถ  เพื่อมีสิทธ์ิ

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 2)   นักศึกษาที่สอบไมผ่่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่   

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก 

3)   นักศึกษาที่สอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สมัพันธ์กนั  

 

 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.1) 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงือ่นไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าลำดับข้ันสะสมเฉลีย่

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดใหผู้้สนใจเข้ารบัฟังได ้

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างนอ้ยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, 
Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร 
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7. ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเปน็ช่ือแรก อย่างน้อย 1 เรือ่ง พร้อมทัง้
ระบสุังกัด อย่างน้อยว่า “หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา/ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปรญิญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 

 4.3 หลักสูตรแบบ 2.2 สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  21  หน่วยกิต 
     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต 
     562700 พย.ก. 700    แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
         562715 พย.ก. 715     ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล             2 หน่วยกิต 
                    566801 พย.พศ. 801  การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล          2  หน่วยกิต 
    566822 พย.พศ. 822   การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงาน       2  หน่วยกิต 
                   วิจัยทางด้านสุขภาพ   
    566824 พย.พศ. 824   การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง       3  หน่วยกิต 
          ทางการพยาบาล 
         566828 พย.พศ. 828   ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์            2  หน่วยกิต 
               ทางการพยาบาล       
    566829 พย.พศ. 829   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล       3  หน่วยกิต 
    566830 พย.พศ. 830   สุขภาพโลกและภาวะผู้นำ     2  หน่วยกิต 

  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาโท  
 ที่เลอืกสรร ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
          566720 พย.พศ. 720  การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัย   3  หน่วยกิต 
                           ทางการพยาบาล 
  566722 พย.พศ. 722  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม    3  หน่วยกิต 
    ทางการพยาบาล    
  566826 พย.พศ. 826  มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ    2  หน่วยกิต 
    สร้างเสริมสุขภาพ            
  566827 พย.พศ. 827  มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ    2  หน่วยกิต 
    ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง                 
       566831 พย.พศ. 831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หน่วยกิต 
    การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  
       566835 พย.พศ. 835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ                2 หน่วยกิต 
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       566837 พย.พศ. 837 การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล       2 หน่วยกิต 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ              ไม่มี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ีหรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 
      บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
     128730 ร.รปศ. 730  นโยบายสาธารณะ                              3 หน่วยกิต 
     950801 สถ.นส. 801 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ              3 หน่วยกิต 
     751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตรส์าธารณสุขและนโยบาย         3 หน่วยกิต 
    2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีข้ันสูง ไม่มี  
 ข.  ปริญญานิพนธ ์  
 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาท่ีไมน่ับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 
              ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรอื Web of Science และ
เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรือ่ง หรือ มกีารจดสทิธิบัตร
หรืออนสุิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบสุังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

5. การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เป็นการทำวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

6. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีที่ได้รับทุนสนบัสนุน) 
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จ. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อ                                        

 มีสิทธ์ิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  

 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.2) 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงือ่นไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าลำดับข้ันสะสมเฉลีย่

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5.  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมทั้ง
ระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

    
พย.ก. 700 (562700)  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                            2(2-0-4) 
NGCO 700 (562700) Concepts and Theories in Nursing     
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน      ไม่มี 

ความหมาย องค์ประกอบ ระดับและความสำคัญของทฤษฎีและศาสตร์ทางการพยาบาล การ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การใช้ทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีด้านจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีการพยาบาล 
 
พย.ก. 715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 

ความสำคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศน์สำคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอื่นๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 
พย.พศ. 720 (566720)  การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล        3(3-0-6) 
NGNS 720 (566720)             Instrument Development for Nursing Research 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีการวัด หลักการและกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย คุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพโดยเฉพาะความเช่ือมั่นและความตรงของเครื่องมือ 
การแปลเครื่องมือเพื่อการใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล และวิพากษ์การพัฒนาและการใช้เครื่องมือเลือกสรรในงานวิจัย
ทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 722  (566722)   การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมทาง          3(3-0-6) 
NGNS 722 (566722)             การพยาบาล  
   Participatory Action Research in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
      ปรัชญาพื้นฐาน หลักการและลักษณะสำคัญของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการและเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน ประเด็นจริยธรรมและความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ส่วนร่วม การประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มที่หลากหลายสำหรับ
การวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเด็นแนวโน้มในการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติก าร
และเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
พย.พศ. 801 (566801)       การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                              2(2-0-4)                          
NGNS 801(566801)    Theory Development in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
       ธรรมชาติของศาสตร์ทางการพยาบาล การพัฒนามโนทัศน์ ข้อความและทฤษฎีเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล และการเช่ือมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัติ 

 
พย.พศ. 822 (566822)      การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ 2(2-0-4)                          
NGNS 822 (566822)    Applied Multivariate Statistics in Health Research 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
   หลักการเกี่ยวกับสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ การจัดการข้อมูลก่อนทำการ
วิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายตัวแปรระดับสูงในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การ
วิเคราะห์เชิงทำนาย การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์การรอดชีวิต และการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง การประยุกต์ใช้สถิติหลายตัวแปรใน
งานวิจัยทางด้านสุขภาพ 
 
พย.พศ. 824 (566824)      การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล        3(3-0-6)                          
NGNS 824 (566824) Advanced Quantitative Research Designs in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกแบบการวิจัยและความเที่ยงตรง 
ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและการควบคุมคุณภาพการวิจัย ประเด็นสำคัญ
ของการวัดตัวแปรเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพการวิจัยทางการพยาบาล  
 
พย.พศ. 826 (566826)      มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการสรา้งเสริมสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 826 (566826) Concepts and Theories Relating to Health Promotion  
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  การค้นคว้าเชิงลึก การวิพากษ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและลด
ภาวะเสี่ยงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในปรากฏการณ์ที่สนใจ การให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยง 
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พย.พศ. 827 (566827)           มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยเรื้อรัง              2 (2-0-4) 
NGNS 827 (566827)    Concepts and Theories Relating to Care of  
  Patients with Chronic Illness        
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 การค้นคว้าเชิงลึกถึงมโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลผู้ที่
ป่วยเรื้อรัง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ประเด็นและแนวโน้มในการจัดการกับปัญหาจากการเจ็บป่วย
เรื้อรัง การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในปรากฎการณ์ที่สนใจ  การให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
 
พย.พศ. 828 (566828)        ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล          2(2-0-4)                   
NGNS 828 (566828)    Philosophy in Nursing Science Development 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  แนวคิดประวัติศาสตร์และข้อโต้แย้งของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ ปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาแนวพุทธ ปรัชญาตะวันตก ทฤษฎีความรู้และภววิทยาของศาสตร์ทางการพยาบาล 
ความเคลื่อนไหวของปรัชญาในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล
โดยใช้ฐานทางปรัชญาในหลากหลายวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 829 (566829)      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล                         3(3-0-6)                          
NGNS 829 (566829)    Qualitative Research in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  ปรัชญาพื้นฐานและลักษณะสำคัญของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับ
ปรากฎการณ์ทางการพยาบาล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสร้างความ
เช่ือถือได้ของการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.พศ. 830 (566830)       สุขภาพโลกและภาวะผู้นำ                                        2(2-0-4)                          
NGNS 830 (566830)    Global Health and Leadership 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  สุขภาพโลกและภาวะผู้นำสุขภาพโลก ระบบสุขภาพและการปฎิรูประบบสุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเงินการคลังสุขภาพ นโยบายสุขภาพและการเมือง ทิศทางอนาคตในการ
พัฒนาสุขภาพโลก 
 
พย.พศ. 831 (566831)      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล             2(2-0-4) 
NGNS 831 (566831)    ข้ามวัฒนธรรม 
  Multicultural and Transcultural Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
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 แนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยตามกลุ่มความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีการดูแลที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรมและการดูแลข้าม
วัฒนธรรม การประยุกต์รูปแบบการดูแลทางวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 832 (566832)      การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล        2(2-0-4) 
NGNS 832 (566832)            Advanced Design in Nursing Research  
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 นวัตกรรมการออกแบบวิจัยที่มีนัยสำคัญต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล 
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์สุขภาพ ประกอบด้วย การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษา การวิเคราะห์อภิมาน และ แนวโน้มอุบัติใหม่ของการวิจัยเชิงทดลองทางการ
พยาบาล 
 
พย.พศ. 833 (566833)      การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ     2(2-0-4) 
NGNS 833 (566833)            Qualitative Data Collection and Analysis 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 หลักการรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการวิเคราะหข้์อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ทางการพยาบาล การสังเคราะห์ข้อค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการนำเสนอข้อค้นพบในการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
 
พย.พศ. 834 (566834)      การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 834 (566834)  Health Care Quality and Outcome Management  
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 มโนทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับคุณภาพการดูแลสุขภาพ การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ  การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตัวช้ีวัดคุณภาพและการพัฒนาตัวช้ีวัด  เครื่องมือในการจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพ  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล  แนวคิดและหลักการการ
ประเมินผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  การจัดการผลลัพธ์องค์กรในการดูแลสุขภาพ ก าร
สอบทานและการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพและ
ผลลัพธ์ ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 835 (566835)      การจัดการธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ                          2(2-0-4) 
NGNS 835 (566835)  Health Care Business Management   
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 มโนทัศน์ของการจัดการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ วงจรธุรกิจ การบวนการจัดการธุรกิจและ
สถานประกอบการการดูแลสุขภาพ ข้ันตอนในจัดตั้งธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ แผน
ธุรกิจ แนวคิดของผู้ประกอบการ บทบาทและสมรรถนะของผู้ประกอบการการดูแลสุขภาพ มาตรฐานของ
ธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของการ
ประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ ประเด็นและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
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พย.พศ. 836 (566836)       นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล                2(2-0-4) 
NGNS 836 (566836)   Innovative Learning and Teaching in  

    Nursing Education    
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล การออกแบบการสอนและกลวิธีในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนและทางคลนิิก (การเรียนรู้เสมอืนจรงิและการเรียนรูแ้บบจินตนาการ การเรียนรู้แบบ   สห
วิชาชีพ การเรียนรู้แบบผสมผสาน แผนการสอน) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะและผล
การเรียนรู้ทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล   
 
พย.พศ. 837 (566837)      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล                      2(2-0-4) 
NGNS 837 (566837) Mixed Methods Research in Nursing 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ธรรมชาติของการวิจัยแบบผสมผสาน พื้นฐานการวิจัยแบบผสมผสาน ความสำคัญ ความ
เป็นมา แนวคิด และปรัชญา แนวทางการเลือก รูปแบบ และชนิดงานของวิจัยแบบผสมผสาน การเขียน
หัวข้อการวิจัย ปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คำถามวิจัย และสมมติฐานงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล  การอภิปรายผล การเขียนโครงร่างวิจัย และการประเมินงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 
พย.พศ. 879 (566879)      หัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล 2                             2(2-0-4) 
NGNS 879 (566879) Selected Topic in Nursing 2 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
      ประเด็นสาระความรู้ที่ลึกซึ้งทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 891 (566891)      สัมมนาวิจัยระดับดษุฎีนิพนธ์                                   2(2-0-4) 
NGNS 891 (566891)    Dissertation Research Seminar 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ประเมินและอภิปรายประเด็นที่สนใจจากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ วิทยานิพนธ์อย่างลึกซึ้ ง การออกแบบ
กระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้ปรัชญาและ
ทฤษฎีที่สอดคล้องกับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล 
 
พย.พศ  898 (566898) ดุษฎีนิพนธ์                   48 หน่วยกิต 
NGNS 898 (566898)    Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว  
  หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ    
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พย.พศ 899 (566899) ดุษฎีนิพนธ์             36 หน่วยกิต 
NGNS 899 (566899)     Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว 
  หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ    
 
กระบวนวิชานอกคณะ 
 
สถ.นส. 801 (950801) ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                                        2(2-0-4) 

     Theories of Public Policy  
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 ความรู้ศาสตร์ด้านนโยบายเบื้องต้น พัฒนาการของศาสตร์ด้านนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีสถาบัน กรอบทางเลือกที่หลากหลาย กรอบการรวมพลังเรียกร้อง ระบบนโยบาย และ
ระบบย่อย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การถ่ายโอนนโยบายและการแพร่กระจายนโยบาย ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะ เครือข่ายนโยบาย ทฤษฎีตัวแสดงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ 
 
ร.รปศ. 730 (128730)      นโยบายสาธารณะ                                                 3(3-0-6) 
  Public Policy     
 ความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษานโยบายสาธารณะ        
ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ วงจรนโยบายสาธารณะ กระบวนวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การ
กำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การ
ออกแบบนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่ดี และกรณีศึกษานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
 
ศศ. 762 (751762)   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์และนโยบาย            3 (3-0-6) 

     Health Economics Analysis and Policy 
เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี 
 แนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความจำเป็นและอุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ การ
ประกันสุขภาพ การผลิตและอุปทานของบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 
การคลังสาธารณสุข ความเป็นธรรมในบริการสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและ
บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการพัฒนา การบูรณาการแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์กับ
ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
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6.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) แบบ 1.1 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

- 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 
-เสนอหัวข้อ 

6 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัต ิ -    
 เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ -    
 รวม -  รวม 6 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
    สอบดุษฎีนิพนธ์ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.1 
 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ข้ันสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566828 ปรัชญาสำหรับการพฒันา
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566822 การประยุกตส์ถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ 

2(2-0-4) 

566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้นำ 2(2-0-4) 566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
    สอบวัดคุณสมบัต ิ  
    สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
 

    เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 7  รวม 9 

 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต 
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การบริหารหลักสูตร  
  1. เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่พจิารณาให้ 
ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา และ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

 3. มีการจัดทำแผนการสอนและเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 
  4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะและความรู้แก่นกัศึกษา 
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2. ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดระบบการศึกษาที่เป็นไปตามข้อบงัคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะพยาบาลศาสตร์ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินการของหลักสูตรให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรปกติ) 

 
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์     ที่ปรกึษา 
2. รองคณบดฝี่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย    ที่ปรกึษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง       โปธิบาล   ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา        ศรีพิชญาการ   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. สสุัณหา  ยิ้มแย้ม   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรริัตน์      ปานอุทัย  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ   ต๊ะปินตา  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร     วงค์หงษ์กลุ  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์         ทุ่งปันคำ   กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์       เจริญสันติ   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์    วิชัยคำ   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี             จินตนาวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะกรรมการชุดนี้จะทำ
หน้าที่วางแผนการศึกษา  แนะนำการศึกษา  และการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รายช่ือนักศึกษาและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษามีดังนี ้
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รายช่ือนักศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล  คณะกรรมการที่ปรกึษาประจำตัว 

1. 611251001 นางสาว จุฬาพร   ยาพรม 1. ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทัง้เจรญิกลุ 
2. ผศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน ์
3. ผศ. ดร.กลุวดี อภิชาติบุตร 

2. 611251002 นางสาว ดัชนี   สุวรรณคม 1.ผศ. ดร.ศิรริัตน์ ปานอุทัย 
2.ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน ์
3.ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิร ิ

3. 611251003 นางสาว นิสา   ครุฑจันทร ์ 1.รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงส์กลุ 
2.ผศ. ดร.ศิรริัตน์ ปานอุทัย 
3.ผศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 

4. 611251004 นาง ผ่องศรี   พุทธรักษ์ 1.รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ   
2.รศ. ดร.นันทพร แสนศิรพิันธ์ 
3.ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ 

5. 611251005 นางมัตถก ศรีคล้อ 1.รศ. ดร.เดชา ทำด ี
2. ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 
3.ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู 

6. 611251006 นางสาว ราตร ี  ทองย ู 1.รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 
2.ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ 
3.อ.ดร.หรรษา เศรษฐบปุผา 

7 611251007 นางสาว ศิริพร   แสงศรจีันทร ์ 1.ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต ์
2.ผศ. ดร.บญุพิชชา จิตต์ภักดี 
3.ผศ. ดร.กลุวดี อภิชาติบุตร 

8 611251008 เรือเอกหญงิ 
สุธาสินี   

ศรีนุ่น 1. ผศ. ดร.สมุาลี เลิศมลัลกิาพร 
2. ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 
3. ผศ. ดร.รงัสิยา นารินทร ์

9 611251009 นางสาวขจิต   บุญประดิษฐ ์ 1.ศ. ดร.สสุัณหา ยิ้มแย้ม 
2.รศ. ดร.นันทพร แสนศิรพิันธ์ 
3.อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข 

10 611251011 นางสาวภัททิยา   จันทเวช 1.รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงส์กลุ 
2.ผศ. ดร.ชมพูนทุ ศรีรัตน์ 
3.ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล  คณะกรรมการที่ปรกึษาประจำตัว 

11 611251013 นางสาววาสนา   อูปป้อ 1.ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 
2.ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล 
3.ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ 

12 611251014 นางสาวเสาวลักษณ์   ค้าของ 1. ผศ. ดร.สมุาลี เลิศมลัลกิาพร 
2. ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 
3. ผศ. ดร.รงัสิยา นารินทร ์
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 บทบาทของคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ัวไป 
1)   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร เงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 
2)   ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
3)   ลงนามในเอกสารลงทะเบียน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเสนอขออนุมัติตามเงื่อนไขของ

การศึกษาในหลักสูตร 
4)   ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนวิชาต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ปัญหาที่พบ ตลอดจนผล

การเรียน และมีการพบปะกับนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
5)  ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกหรือวิชาหัวข้อเลือกสรร การเลือก

ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการเลือกคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6)   ทำงานประสานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
หาทางช่วยเหลือที่เหมาะสม 

7)   จัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ โดยจัดทำเป็นตารางที่แน่นอน และ 
สม่ำเสมอ 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำวิทยานิพนธ์   
การสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยจะ
ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 
คณะกรรมการชุดน้ีอาจเป็นชุดเดียวกันหรือคนละชุดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาโดยจะ
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับอนุมัติแล้ว 
 
บทบาทของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

1)  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกหรือวิชาหัวข้อเลือกสรร เพื่อเสริมความรู้ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจของนักศึกษา 

2)   ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
3)  วางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดคุณสมบัติร่วมกับนักศึกษา และให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและการเตรียมเอกสารเพื่อการสอบว้ดคุณสมบัติ 
4)  รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ตลอดกระบวนการ ได้แก่  
 ก.  การเลอืกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 ข.  การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ค.  การเสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
ง.  การดำเนินการวิจัย 
จ.  การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์  
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ทั้งนี้  จะต้องมีตารางการนัดหมายพบปะกบันักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพฒันา
ความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ 

5)  วางแผนและประสานงานกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
ทุกภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯนักศึกษาต้องสรุปรายงานภายหลังการนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่อไป 

6)  เข้าร่วมการสัมมนา/โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเป็น
ระยะ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนำข้อเสนอแนะ  
จากการสัมมนาไปปรับปรุงการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

7)  จัดทำ mile stones การศึกษาของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา และประเมินผลการ
ดำเนินการ ตรวจสอบระยะเวลาทีเ่หลือในหลักสูตร และสถานภาพของนักศึกษาร่วมกันเป็น
ระยะ ๆ ใช้ประโยชน์ในการติดตามนักศึกษา 

8) ติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ในระดับชาติหรือนานาชาติก่อนเสนอขอจบการศึกษา 

9)  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนจะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

10)  ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
11)  ตรวจสอบรับรอง และลงนามในเล่มวิทยานิพนธ์ทีส่มบรูณ์แล้ว 
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3.  กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) 
 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินว่านักศึกษามีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการทำ
วิทยานิพนธ์เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติเมื่อได้ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร
แล้ว  และมีค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00   

1. สาระของการสอบครอบคลุม 4 องค์ประกอบได้แก่ 
1.1 องค์ความรู้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่นักศึกษาสนใจ(state of the art regarding 

the interested nursing phenomenon)  ประกอบด้วย  
1.1.1 ขอบเขตของความรู้ (scope of knowledge)   
1.1.2 ความรู้ที่ทันสมัย/เป็นปจัจบุัน (current knowledge)  
1.1.3 ช่องว่างของความรู้ในปรากฏการณ์ที่สนใจ (gap of knowledge 

related to area of interest) 
1.2 ปรัชญาทีจ่ะใช้ในการหาความรู้เกี่ยวกับช่องว่างของความรู้ (relevant philosophy) 
1.3 มโนทัศน์/ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ (relevant concepts/theories in the 

area of interest) 
     1.4 ระเบียบวิธีวิจัยที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ  
            (recommended methodologies for developing future nursing knowledge) 
2. นักศึกษาจะต้องผ่านทัง้ written และ oral examination 
3. กรณีที่นักศึกษาไมผ่่าน written examination จะต้องสง่ written examination ใหม่

ภายใน   1 เดือน มิฉะนั้นจะต้องขอสอบใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 
4. หากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มิใช่คณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้อง

เสนอขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อให้คณะกรรมการชุด
ใหม่สามารถเป็นกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ    

5. วิธีการดำเนินการ 
5.1  ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้และจัดทำเอกสารการสอบวัดคุณสมบัติให้ครอบคลุมทั้ง 4 

หัวข้อโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จนอาจารย์ทีป่รึกษา
เห็นชอบให้เสนอสอบได ้ 

5.2 นักศึกษาที่มีความพร้อมจะสอบวัดคุณสมบัติ สามารถยื่นคำร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจำคณะฯซึ่ งจะทำการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบ และกำหนดวันสอบ ซึ่งจะกำหนดภายหลังการยื่นคำร้อง 14 วันทำ
การ 

         6.  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    ประธานกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์             กรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
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กรรมการที่มิใช่กรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา   กรรมการ 

          7.  ในวันสอบนักศึกษาต้องนำเสนอความรูท้ี่ได้ศึกษามาและต้องสามารถตอบคำถามตาม  
               ขอบเขตและสาระที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 
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แนวปฏิบัติในการสอบวัดคณุสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 

เพื่อให้การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
(หลักสูตรปกติ) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาผู้เข้าสอบ ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติการ
สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) ไว้ดังน้ี 

     แนวปฏิบัติน้ีเร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 57... ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป     
1. ให้นักศึกษารหัส 57 ... ที่ประสงค์จะขอสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ยื่นเอกสาร ดังน้ี 
1.1 แบบคำร้องขอสอบ พย.ด. 4  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ภายในเดือนที่ 3 

ของภาคการศึกษาที่ 1  
1.2 แบบสมคัรสอบวัดคุณสมบตัิ/สอบประมวลความรู้ (ดาวน์โหลด : 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=21&&m=9&&s=904) โดยกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้าหน้าทีห่น่วยบัณฑิตตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบพร้อมลงนามการพิจารณา จากน้ันนักศึกษานำเอกสารดังกล่าวไปยื่น ณ บัณฑิตวิทยาลยั
ต่อไป 

2. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำหนดวันสอบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินการยื่นเสนอ
สอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วย 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป (Major advisor)       ประธาน 
กรรมการร่วม  (Co-advisor) 1    กรรมการ 
กรรมการร่วม (Co-advisor) 2         กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้แทน   กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขา     กรรมการ 
(ทั้งน้ีขอให้กรรมการร่วม (Co-advisor) 1 ท่านทำหน้าที่ เลขานุการในการสอบ) 

3. คณะกรรมการสอบร่วมกันกำหนดข้อสอบสำหรับ Take home examination โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา 
4 ด้านได้แก่ ปรากฏการณ์ที่สนใจ ปรัชญาที่เป็นพื้นฐานในการเติมช่องว่างของความรู้ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ที่สนใจและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ 

4. นักศึกษารับข้อสอบวัดคุณสมบัตจิากประธานคณะกรรมการสอบ หลังยื่นคำร้องขอสอบ(พย.ด.4) แล้ว 14 
วัน 

5. นักศึกษาส่งคำตอบให้ประธานคณะกรรมการสอบภายใน 14 วัน นับจากวันรับข้อสอบ หรือไม่เกินวันที่
กำหนดสอบที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 

6. คณะกรรมการสอบพิจารณาผลสอบภายใน 1 สัปดาห์ และแจ้งผลสอบให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรทราบเพื่อ
ดำเนินการเสนอผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป ตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ว่าดว้ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓ เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑  สัปดาห์หลังวันสอบ 
สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ คร้ัง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบ
ใหม่ ทั้งน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบคร้ังแรก 
ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 
 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=21&&m=9&&s=904
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จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    ลงวันที่    10     มีนาคม    2560 

                                     
 

- ลงนาม - 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง   โปธิบาล) 

                              ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ 
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การทำวิจัยร่วมกับอาจารย ์
 หลักสูตรได้กำหนดให้นกัศึกษาได้มีประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลกัสูตร 

อย่างน้อย 180 ชั่วโมงได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษาท่ี 1 เป็นต้นไป  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การเป็นนักวิจัยจากอาจารย์ โดยมุง่ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เกี่ยวกบักระบวนการต่างๆของการทำวิจัย  
นักศึกษาต้องดำเนินการต่อไปนี ้

1.       นักศึกษาจะต้องวางแผนการฝึกประสบการณ์การทำวิจัยกับอาจารย์ร่วมกับคณะ    
กรรมการที่ปรึกษาทั่วไป/วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์การทำวิจัยกับอาจารย์ใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือกับอาจารย์ที่มิได้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาได ้

2.  ส่งแผนการฝึกประสบการณ์การวิจัยที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ต้องการฝึก 
และจำนวนช่ัวโมงที่จะฝึกในแต่ละกิจกรรมส่งให้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 

3. นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์การทำวิจัยกับอาจารย์ที่มิได้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทั่วไป/วิทยานิพนธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยต้องส่งแผนการฝึก
ประสบการณ์การวิจัยที่มีการลงรายมือช่ืออาจารย์ที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกประสบการณ์แก่ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

4.    หลังจากฝึกแล้วนักศึกษาต้องสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการและขอให้อาจารย์ที่นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิจัยด้วยลงนามรับรอง  

5. นักศึกษาส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทราบว่าได้ผ่านการทำวิจัย 
ร่วมกับอาจารย์แล้วโดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผล
การดำเนินงานของนักศึกษาให้ครบตาม requirement ของ หลักสูตรฯ 
 
การจัดการสัมมนา 
1. นักศึกษาจะต้องจัดการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็น

จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา ในการจัดสัมมนานักศึกษาต้องดำเนินการต่อไปนี้ 
(1) ทำการปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นการสัมมนา 
(2) จัดทำแผนการสัมมนา ประกอบด้วย หัวข้อการสัมมนา วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

ประเด็นการสัมมนา กิจกรรมที่จะดำเนินการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสัมมนาโย
ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
พิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นทำการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาและที่สนใจเข้าร่วม
การสัมมนา 

(3) จัดการสัมมนาตามกำหนด และจัดในคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น 
(4)   แจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทราบว่าได้ผ่านการทำสัมมนาแล้วโดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการดำเนินงานของ
นักศึกษาให้ครบตาม requirement ของหลักสูตรฯ 

(5) นักศึกษาสามารถจัดการสัมมนาร่วมกันได้หากเรื่องที่สัมมนาเกี่ยวข้องกัน 
2. รับผิดชอบจัดทำ mile stones และตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ

อาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะๆถึง
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ปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาที่เหลือในหลักสูตร และสถานภาพของตนเอง แล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
การดำเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 

 
การจัดทำ mile stones and portfolio 

(1) ให้นักศึกษารับผิดชอบจัดทำ mile stones การศึกษาของตัวเองร่วมกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาโดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

(2) ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม  mile stones ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะๆถึงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาที่เหลือในหลักสูตร 
และสถานภาพของตนเอง แล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่าง
สม่ำเสมอ 

(3) ให้นั ก ศึกษาส่ ง mile stones ให้ประธานคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯ ภายใน                    
ภาคการศึกษาท่ี1 ปีท่ี 1 

(4) ให้นักศึกษารบัผิดชอบจัดทำ portfolio ของตัวเองเพื่อสะสมหลกัฐานประสบการณ์ทุกอย่าง
ของตัวเอง ได้แก่ กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน การจัดการสัมมนา  การทำวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งสำเนาหลกัฐานการตอบรับการตีพิมพ์ ตลอดจนประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ  

(5) ให้นักศึกษาสง่ portfolio ให้ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษาพิจารณาเป็นระยะ 
    ให้นักศึกษาส่ง portfolio ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลังสิ้นสุดแต่ละ

ภาคการศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา  
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4. การทำวิทยานิพนธ์ 
 

 นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะต้องทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต  โดยสามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตเมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว และ/หรือลงทะเบียนพร้อม
กับการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้ันตอนในการทำวิทยานิพนธ์มีดังต่อไปนี้ 

1. ภายหลังนักศึกษาผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ให้นักศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ โดยต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่
ทำการศึกษาวิจัยในส่วนของความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาการ วิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับการทบทวนวรรณกรรมให้เขียนเฉพาะหัวข้อที่จะทบทวน 
ก่อนส่งโครงร่างฯเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  จากนั้นปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

3. จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย            
ยื่นคำร้องขอสอบโครงร่างฯล่วงหน้า 10 วันทำการ ผ่านประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะคณะฯซึ่งจะแต่งตั้งคณะ กรรมการ
สอบโครงร่างฯ ทั้งนี้การสอบจะเป็นการสอบปากเปล่าแบบเปิดเผยให้บุคคลที่สนใจ
ร่วมรับฟังด้วย 

 
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
1. นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องจดัทำเอกสารบทคัดย่อ และยื่นคำร้อง

ขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำคณะ     

2. หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบ และจัดทำบทคัดย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (พยม.5) เสนอเพื่อให้คณะกรรมการสอบ
พิจารณาและลงนามให้ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการ
สอบเป็นโมฆะ จากนั้นยื่นคำร้องขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  ผ่านประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ     

3. หลังจากได้รับอนุมตัิหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการดำเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในข้ันตอนอื่นๆต่อไป  

4. หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษายื่นคำร้องร้องขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ประจำคณะฯซึ่งจะเสนอบัณฑิตวิทยาลัยทำการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
  

 การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ ์
 1. นักศึกษาที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ  และจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว  จึงจะสามารถ
เสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ได้โดยย่ืนคำร้องผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ซึ่งจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามองค์ประกอบที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การสอบจะ
เป็นการสอบปากเปล่าโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบได้ 

2. หลังผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาปรับแก้ไขบทคัดย่อและส่งตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาอังกฤษ และปรับแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เสนอบทคัดย่อที่แก้ไขแล้วให้รองคณบดีพิจารณาและลงนามให้ความเห็นชอบ จากนั้นรีบ
ดำเนินการในการจัดส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามกำหนดในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  จัดทำต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ (manuscript) สำหรับส่งตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี peer  review โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  
ทำการปรับแก้ไข manuscript จนกว่าจะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ แล้วจึงยื่นเรื่องขออนุมัติสำเร็จ
การศึกษาพร้อมส่งหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ 
 
ข้อแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์และการเสนอขอสำเร็จการศึกษา 
 1.  การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์

1) นักศึกษาต้องศึกษาแนวปฎิบัติการศึกษาและการเรง่รัดการทำวิทยานิพนธ์สำหรบันักศึกษา 
และแนวปฏิบัติการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาและ
อาจารย์ทีป่รึกษาอย่างละเอียด 

2)  นักศึกษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯให้ความเห็นชอบ  
  2.  การเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

1)   ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม พย.ด. 4 พร้อมแนบหลักฐานการสอบภาษาต่างประเทศ 
และหลักฐานการลงทะเบียน 0 หน่วยกิต ทั้งนี้การกำหนดวันสอบจะดำเนินการหลังจากนี้อย่างน้อย   10 
วันทำการ 

2)  ภายหลังบทคัดย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น
คณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะฯจึงจะเสนอบัณฑิตวิทยาลัยทำการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

3) นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น  
หลังจากได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้วจึงเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

4) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และมีความประสงค์จะขอจัดทำหนังสือ
ราชการที่ใช้ในกระบวนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ อาทิเช่น หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ   หนังสือขออนุญาต
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เข้าเก็บข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆ  นักศึกษาจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของคณะ ฯ มาพร้อมใบคำร้อง พย.ด. 1 ทุกครั้ง  

5) นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้า (study progress report) ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะ
รายงานความก้าวหน้าด้วยวาจา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3.  การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ 

 1)  นักศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการของการเขียนรายงานก่อนส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบแบบฟอร์ม พย.ด.4 ทั้งนี้การกำหนดวันสอบจะดำเนินการหลังจากนี้
อย่างน้อย 10 วัน  
 4.  การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 
       นักศึกษาที่จะขออนุมัติสำเร็จการศึกษา จะต้องแนบหลักฐานการตีพิมพ์หรือหนังสือตอบรับพร้อม
ผลงานท่ีตีพิมพ์ ทั้งนี้การตีพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาได้ทำร่วมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินท่ีสาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์   

พ.ศ. 2561 
------------------------ 

 
โดยที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินที่สาขา วิชาฯ ได้รับการ

จัดสรร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุม อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ    มีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราว
ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 15  มีนาคม 2561 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินที่สาขาวิชาฯ 
ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจ่ายเงินที่สาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.  
2561” 

ข้อ  2  ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
ข้อ  3  ให้ยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และ  

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาพิเศษที่สาขาวิชาฯได้รับการจัดสรรสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 
1/2541 (ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541) 

ข้อ 4  ให้มีรายจ่ายจากเงินค่าบำรุงการศึกษาพิเศษที่สาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรรใน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เรียกว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและคุณภาพนักศึกษาของ
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา”  

ข้อ 5  ให้เบิกจ่ายเงินที่สาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรร เป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และ 
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความ
จำเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสม  ดังน้ี 
 

5.1  ค่าพาหนะเดินทาง 
                 5.1.1  ภายในประเทศไป-กลับ โดยเครื่องบินชั้นประหยัด หรือโดยรถไฟชั้น 2 (ตู้นอนเตียงล่าง

ปรับอากาศ) หรือรถโดยสารประจำทาง หรือโดยการเช่าเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามจ่ายจริง และเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

        5.1.2  ต่างประเทศไป-กลับ โดยเครื่องบินชั้นประหยัด 
 5.2  ค่าเช่าที่พัก 
        5.2.1  ภายในประเทศ   อัตราไม่เกินคนละ 800 บาทต่อคืน 
        5.2.2  ต่างประเทศ อัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาทต่อคืน 
 5.3  ค่าลงทะเบียน  ตามที่จ่ายจริง 
ข้อ 6  การเบิกจ่ายเงินตามข้อ 5.1-5.3 ให้มีการเบิกจ่ายได้ตามการจ่ายจริงและไม่เกินวงเงินที่สาขาวิชาฯ ได้รับ

การจัดสรร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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ข้อ 7  ให้ผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนติดต่อยื่นเอกสารแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ  และคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนและ
ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

ข้อ 8  ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและรายงานการไปเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน 10 วัน นับจากวันดำเนินการสิ้นสุด  
 ข้อ 9  กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือคำวินิจฉัยเป็นที่ยุติ  
  

  
 ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
ลงนาม    วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

           (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)  
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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-สำเนาครุฑ- 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์
เรื่อง  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือสำเรจ็การศึกษาของนักศึกษา 

หลักสตูรพยาบาลดุษฎีบัณฑติ  
(หลักสตูรปกติและหลักสตูรนานาชาติ) 

------------------------ 
ด้วยทีป่ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ในคราวประชุมครัง้ที ่

5/2550 เม่ือวันที่ 3  พฤษภาคม 2550 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ)  ดังน้ี 

1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้ง proceeding ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

2. การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้ งสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติให้ตีพิมพ์ เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

3. การตีพิมพ์ผลงานที่ เป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ให้ตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์          
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 

4. วารสารที่สาขาวิชายอมรับในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นวารสารที่เป็น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการ Peer review 
 

ประกาศมีผลบังคับใช้กับนักศึกษา รหัส 49 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษารหัส 43-46 ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543  และนักศึกษารหัส 
47-48 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
 
  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
 

(ลงนาม)  รัตนาวด ี ชอนตะวัน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน) 

รองคณบดี  รักษาราชการแทน 
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
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- สำเนา - 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 15/2547 

เรื่อง  การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
 

 ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้การสนับสนุน  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระไปเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดสรรเงินรายได้และผลประโยชน์จากเงินกองทุนบัณฑิต
วิทยาลัยให้แก่นักศึกษา โดยกำหนดประเภทกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนจากบัณฑิต
วิทยาลัยดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกประกาศอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
1.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรือ่ง  สนบัสนุนค่าใช้จ่ายการจัดทำ

รายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำหรบันักศึกษาบณัฑิตศึกษาลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2538 

1.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรือ่ง  การสนบัสนุนกิจกรรมทาง 
วิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2546 

1.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง  เปลีย่นแปลงเงื่อนไขในการ 
สนับสนุนกจิกรรมทางวิชาการของนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2546 

2. กิจกรรมวิชาการที่ได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ประกอบดว้ย 
2.1 การตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

2.1.1 การตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเรื่องละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  วารสารวิชาการที่เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ ว่ามีมาตรฐานสากลอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ มีการเผยแพร่กว้างขวาง 
และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (referee) ทำหน้าที่พิจารณาผลงานก่อนรับตีพิมพ์กรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับสถานภาพของวารสาร วิชาการใดๆ ให้ถือว่าวารสารวิชาการที่คณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
คณะของสาขาวิชาน้ันๆ พิจารณารับรองหรือให้การยอมรับเป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 

เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นผลงานร่วมกัน  (joint paper) ระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจมีผู้เขียนอื่น 
(authors)   ร่วมด้วยก็ได้ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีช่ือเป็นผู้เขียนคนแรก  (first author) 

(2) ผลงานวิจัยน้ันได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 
(3) วันที่ได้รับการตอบรับให้ตีพมิพ์ และผู้เขียนที่เป็นนักศึกษาต้องมีสถานภาพ

เป็นนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 1 ป ี
(4) ต้องระบุในผลงานวิจัยว่าเป็นผลงานระหว่างที่ศึกษาอยู่ณ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และต้องแสดงความขอบคุณ (acknowledge) บัณฑิตวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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2.1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเรื่องละ 1,000 บาท (หนึง่พันบาทถ้วน) 
วารสารทางวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  วารสารวิชาการที่ เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับใน      วงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ ว่ามีมาตรฐานและมีการเผยแพร่กว้างขวาง   
เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 
(1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นผลงานร่วมกัน  (joint paper) ระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจมีผู้เขียน 
(authors) อื่นร่วมงานด้วยก็ได้ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีช่ือเป็นผู้เขียนคนแรก (first author) 

(2) ผลงานวิจัยน้ันได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 
(3) วันที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์นั้นผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีสถานภาพ

เป็นนักศึกษาอยู่ 
2.1.3 ในกรณีที่วารสารทางวิชาการมีการเรยีกเก็บค่าตีพิมพ์บัณฑิตวิทยาลยัจะพจิารณา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นกรณีไป 
2.2 การไปเสนอผลงานวิชาการ 

2.2.1 การไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นเงินอุดหนุนในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าเดินทาง ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
และค่าลงทะเบียน ในกรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นนักศึกษาต้องแสดงหลัก ฐานการได้รับทุน
อย่างครบถ้วน 

เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
(1)     เป็นนักศึกษาปริญญาเอก 
(2) ได้รับการตอบรับให้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานในรูปแบบด้วยวาจา         

(oral presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (poster presentation) 
(3) การสนับสนุนในข้อ (1) และ ข้อ (2) จะพิจารณาให้เฉพาะนักศึกษาที่มีช่ือ

เป็นผู้เขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (first author) เท่านั้น  โดยที่ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
จะต้องเป็นผลงานร่วมกัน  (joint paper)  ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยอาจมีผู้เขียนอื่น (authors)  ร่วมงานด้วยก็ได้ 

(4) นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจากผู้จัด การ
ประชุมและบทคัดย่อของผลงานที่นำไปเสนอ 

2.2.2 การเสนอผลงานวิชาการในประเทศ   
บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

รวมทั้งการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศเป็นเงินอุดหนุนให้กบันักศึกษาใน
วงเงินไม่เกิน  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามอัตราดังนี้ 

(1) ค่าเดินทางไป-กลับ  โดยรถไฟช้ัน 2 นอนล่างปรับอากาศหรือรถทัวร์ 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง  อัตราวันละ 200 บาท 
(3) ค่าที่พัก อัตราไม่เกิน  500 บาทต่อคืน 
(4) ค่าลงทะเบียน  ตามที่จ่ายจริง 
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 
(1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 



- 39 - 

 

(2) ได้รับการตอบรับให้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานในรูปแบบด้วยวาจา 
(oral presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (poster presentation) 

(3) การสนับสนุนในข้อ (1) และ (2)  จะพิจารณาให้เฉพาะนักศึกษาที่มีช่ือ 
เป็นผู้เขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (first author) เท่าน้ัน โดยที่ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
จะต้องเป็นผลงานร่วมกัน (joint paper) ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจมีผู้เขียนอื่น (authors) ร่วมงานด้วยก็ได้ 

(4) นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจากผู้จัดการ
ประชุมและบทคัดย่อของผลงานที่นำไปเสนอ 

 
2.3 การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเพื่อสมทบเป็น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปฝึกอบรมระยะสั้น  ณ ต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในวงเงินไม่เกิน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น  ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์และไม่เกิน 3 
เดือน  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 

(2) ต้องมีหลักฐานการตอบรับจากสถาบันที่รับนักศึกษาเข้าฝึกอบรม พร้อม
กำหนดการฝึกอบรม 

 กรณีที่นักศึกษาได้รบัทุนสนับสนุนอื่น  ที่ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ, การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ 
ต่างประเทศ หรือการทำวิจัยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถขอรับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัย
ได้อีก 

2.4 จำนวนครั้งของการขอรับการสนบัสนุนกจกิรรมทางวิชาการและการไปฝกึอบรมระยะสั้น 
2.4.1 การเสนอผลงานวิชาการ 

- นักศึกษาระดับปรญิญาเอก  จะขอรับการสนบัสนุนในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 
ได้กิจกรรมละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

- นักศึกษาระดับปรญิญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะขอรับสนับสนุนได้
เฉพาะในข้อ 2.2.2 เพียง 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.4.2 การไปฝึกอบรมระยะสั้น  ไม่เกิน 1 ครัง้  ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
3. นักศึกษาทีป่ระสงค์จะขอรบัการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรม

วิชาการประเภทต่างๆ ให้ขอแบบฟอรม์ขอรบัการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายฯ ได้ที่งานบริการศึกษาและยื่น
แบบฟอร์มผ่านอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่
ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะพจิารณาอนุมัตติามเห็นสมควร 
 4.  กรณีที่นักศึกษาได้รบัอนุมัติให้สำเรจ็การศึกษา ก่อนวันที่ไปเสนอผลงานวิชาการหรือไป
ฝึกอบรมระยะสั้น การอนุมัติเงินสนบัสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น เป็นอันยกเลิก 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 
    (ลงนาม)     ประคิณ   สุจฉายา 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ   สุจฉายา) 
                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  องค์ประกอบคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 

------------------------ 
เพื่อให้การกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 009/2556 และฉบับที่ 010/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 024/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ใน
คราวประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 จึงออกประกาศองค์ประกอบคณะกรรมการ
สอบหัวข้อโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  องค์ประกอบ
คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ  2  ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับนับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการทำวิจัย

เพื่อวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 

ข้อ 4  ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ดังน้ี 
         4.1  คณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  ประกอบด้วย 

      1)   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา   ประธานกรรมการ 
            หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

        2)   ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร       กรรมการ 
        3)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor)      กรรมการ 

      4)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor) คนที่ 1    กรรมการ 
      5)   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor) คนที่ 2     กรรมการและเลขานุการ 

         4.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ประกอบด้วย 
       1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 

      2)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  กรรมการ 
           หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
      3)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร   กรรมการ 

       4)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor)   กรรมการ 
       5)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor)  คนที่ 1  กรรมการ 

      6)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor)  คนที่ 2  กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อ 5  ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบนักศึกษาระดับระดบัปริญญาโท  ดังน้ี 
         5.1  คณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท แผน ก  

ประกอบด้วย 
                           1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 

            หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
       2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะจากต่างสาขาวิชา   กรรมการ 
       3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor)   กรรมการ 
       4)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor)   กรรมการและเลขานุการ 
5.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  แผน ก  ประกอบด้วย  
       1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
            หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
       2)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
       3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (Major advisor)   กรรมการ 
       4)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   (Co-advisor)    กรรมการและเลขานุการ 

          5.3  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท แผน ข  ประกอบด้วย 
       1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
            หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
       2)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
       3)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก (Major advisor)  กรรมการ 
       4)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  (Co advisor)  กรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 6  กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือไม่ก็ได้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ 7  ให้ผู้ประสงค์ขอสอบติดต่อยื่นเอกสารได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ  และคณบดี
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายตามลำดับ  

ข้อ 8  กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือคำวินิจฉัยเป็นที่ยุติ 
  

  
 ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
    (ลงนาม)  วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

           (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)  
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
        

 




