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1. หลักสูตรและแผนการศึกษา 
 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
             Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 
2. ชื่อปริญญา      
                   ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พยาบาลศาสตร)  

Doctor of Philosophy (Nursing Science) 
                   ชื่อยอ ปร.ด (พยาบาลศาสตร) Ph.D. (Nursing Science)   
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
        คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร  
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาพยาบาลเปนท้ังนักปฎิบัติการพยาบาล 

นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความเปนผูนําในระบบสุขภาพโดยการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุม
วัยและทุกสถานะสุขภาพ ดวยการบูรณาการความรูจากศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ  
การประยุกตใชความรูท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการ
ผลักดันเชิงนโยบายและการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ การสรางองคความรูดานสุขภาพและ
การพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการตอบสนองตอความตองการที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ และเปนผูที่เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  

 ศาสตรทางการพยาบาลเปนองคความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของมนุษยทุกวัยทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ โดยมนุษยประกอบดวยมิติดานรางกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม 
และ  จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพเปนการปฏิบัติที่ตอบสนองความตองการดานสุขภาพ โดยครอบคลุม 
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ การดูแลบําบัดทางการพยาบาล  
และการฟนฟู ตลอดจนในวาระสุดทายของชีวิต  โดยบูรณาการความรูเชิงประจักษจากศาสตรทาง 
การพยาบาล ศาสตรทางการแพทย ศาสตรท่ีเก่ียวของ งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะ 
การพยาบาล กฎหมาย และประสบการณ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอ้ืออาทร  

  
   วัตถุประสงค  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
        1)   ประเมินและสังเคราะหองคความรูใหมจากงานวิจัยและทฤษฎีที่ เก่ียวของเพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการปรับปรุงคณุภาพการดูแลในระบบสุขภาพได 
 2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและระบบ

สุขภาพได 

 3) มีภาวะผูนําทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถนําการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับสุขภาพ
และการพยาบาล 
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 4) มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถจัดการปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ  

 5) อุทิศตนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม  

 6)  มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และความไวเชิงวัฒนธรรม 

 
ระบบการศึกษา  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. ใชระบบทวิภาค คือระบบที่แบงการศึกษาใน 1 ปการศึกษาออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะ เวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษซึ่งเปนภาค
การศึกษาไมบังคับ โดยจัดจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละกระบวนวิขาใหเทากับภาคการศึกษา
ปกติ  

2. ใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณความ
มากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับ
เกณฑกลางของระบบทวิภาค ดังนี ้
2.1  กระบวนวิชาใดใช เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2.2  ปริญญานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

ปริมาณเปน 1 หนวยกิต 
3. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพ่ือให

นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิด
เงื่อนไขของกระบวนวิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

 
ระยะเวลาการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร กําหนดระยะเวลาการศึกษาไวดังนี ้

   หลักสูตร  แบบ 1.1 (นักศึกษาฐานโท-research only) และ  
               แบบ 2.1 (นักศึกษาฐานโท-มี course work) 
 เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 6 ปการศกึษา  

 หลักสูตร แบบ 2.2 (นักศึกษาฐานตรี-มี course work) 
 เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ปการศกึษา  

           ขอบังคับที่เกี่ยวของกับระยะเวลาการศึกษา 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

“ระยะเวลาการศึกษา” หมายความวา เวลาการศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่ เขาศึกษา 
รวมถึงการศึกษากระบวนวิชา การคนควา การสรางผลงานงานทางวิชาการ การทําปริญญานิพนธการ 
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ตลอดจนถึงการดําเนินการครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และไดรับการเสนอชื่อเพ่ิมขออนุมัติปริญญา 
 ขอ 11.4.3 หลักสูตรปริญญาเอก  
(1) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ 5 ป การศึกษา หรือเทียบเทา  
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(2) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ 3 ป การศึกษา หรือเทียบเทา 
        

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 ขอ 4  เกณฑ 11.5.3 หลักสูตรปริญญาเอก  
(1) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน 8 ปการศึกษา  
(2) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน 6 ปการศึกษา 
     ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ เม่ือศึกษาครบ 3 ปการศึกษา จะตอง
พนสภาพการเปนนักศึกษา 
 
การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หากนักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา  ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และมหาวิทยาลัยไดรับ
หลักฐานครบถวนแลว 
 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวนวิชาได       
ไมเกิน 15 หนวยกิต  สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไดไมเกิน  
6 หนวยกิต 
  
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

                กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  
            ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวน
วิชาโดยแบงการกําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3 กลุม  คือ อักษรลําดับขั้นท่ีมีคาลําดับขั้น  อักษรลําดับข้ันที่
ไมมีคาลําดับขั้น  และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล 
  (1) อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้ 
    อักษรลําดับข้ัน     ความหมาย        คาลําดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช (fairly good) 2.50 
    C พอใช (fair)  2.00 

   D+ ออน (poor)  1.50 
    D ออนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 (2) อักษรผลการศึกษาที่ไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด  ดังนี ้
    อักษรลําดับขั้น  ความหมาย 
   S  เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 
   U  ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 
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(3) อักษรสถานะการศกึษาที่ไมมีการประเมินผลหรือยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี ้
  อักษรลําดับขั้น  ความหมาย 
   I  การวัดผลยังไมสมบูรณ  (incomplete) 
   P  การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 
   V  เขารวมศึกษา   (visiting) 
   W  ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T  ปริญญานิพนธ   (thesis in progress) 
       ยังอยูในระหวางดําเนินการ             
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร นักศึกษาจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C 
หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก 
     กระบวนวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกกระบวนวิชา 
566898 และ 566899   
 
โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 
       ก.  ปริญญานิพนธ        
 566898 พย.พศ. 898 ดุษฎีนิพนธ 48    หนวยกิต 
       ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎี
นิพนธในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา  
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย  
1 เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการ 
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

5.  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 240 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร  
(โดยเปนการทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 



- 5 - 

 

6.  นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศกึษา โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะและ
รวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 
      ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
  2.   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไมมี     
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถ  เพ่ือมี
สิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 
การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบ 
ครั้งแรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  

 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 

1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย

ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือมีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัดอยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่ จะไดรับการเสนอชื่อให ไดรับปริญญา หรือ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต  ห รื อ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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   หลักสตูรแบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        52 หนวยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน   ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา        ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                14  หนวยกิต 
   566801 พย.พศ. 801   การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล             2  หนวยกิต 
   566822 พย.พศ. 822  การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน         2  หนวยกิต 
                วิจัยทางดานสุขภาพ   
   566824 พย.พศ. 824       การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง       3 หนวยกิต 
                                                          ทางการพยาบาล     
    566828 พย.พศ. 828  ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร   2  หนวยกิต 
            ทางการพยาบาล            
   566829 พย.พศ. 829      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล      3  หนวยกิต 
   566830 พย.พศ. 830    สุขภาพโลกและภาวะผูนํา   2   หนวยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                  ไมนอยกวา                   2  หนวยกิต 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    
       566720 พย.พศ. 720      การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย  3  หนวยกิต 
                                ทางการพยาบาล 
 566722 พย.พศ. 722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม   3  หนวยกิต 
   ทางการพยาบาล    
 566826 พย.พศ. 826 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ  2  หนวยกิต 
   สรางเสริมสุขภาพ            
 566827 พย.พศ. 827 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ  2 หนวยกิต 
   ดูแลผูปวยเรื้อรัง               
 566831 พย.พศ. 831      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หนวยกิต 
   การพยาบาลขามวัฒนธรรม  
 566835 พย.พศ. 835      การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ             2 หนวยกิต 
 566837 พย.พศ. 837      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล      2 หนวยกิต 
                    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถามี)    
   1.2.1  กระบวนวิชาบังคบั  ไมมี    
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  (ถามี)   
    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
    ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
    128730 ร.รปศ. 730   นโยบายสาธารณะ 3 หนวยกิต 
    950801 สถ.นส. 801   ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                   3 หนวยกิต 
    751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและนโยบาย          3 หนวยกิต 
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   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไมมี  

 ข. ปริญญานิพนธ    
              566899  พย.พศ. 899 ดุษฎีนิพนธ                    36 หนวยกิต 

 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไมมี 

  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
  1) นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนํา เสนอผลงานที่ เกี่ยวของ

กับดุษฎีนิพนธ ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2)   ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน 
ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  3)    ผลงานดุษฎีนิพนธท่ีเผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง พรอม
ทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก 

  4) การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

               5)  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเปน
การทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ)  

6)    นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
   การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และ 
   รวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

   7)   ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณทีี่ไดรับทุนสนับสนุน) 

 ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
 1)   นักศึกษาจะตองสอบวัดคณุสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถ  เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 2)   นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง  โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม   

การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก 

3)   นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.1) 
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ

อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 
ที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑติศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑติ  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

 

  หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  21  หนวยกิต 
     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   18 หนวยกิต 
     562700 พย.ก. 700    แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
         562715 พย.ก. 715     ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล             2 หนวยกิต 
                    566801 พย.พศ. 801  การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล          2  หนวยกิต 
    566822 พย.พศ. 822   การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน       2  หนวยกิต 
                   วิจัยทางดานสุขภาพ   
    566824 พย.พศ. 824   การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง       3  หนวยกิต 
          ทางการพยาบาล 
         566828 พย.พศ. 828   ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร            2  หนวยกิต 
               ทางการพยาบาล       
    566829 พย.พศ. 829   การวิจัยเชิงคณุภาพทางการพยาบาล       3  หนวยกิต 
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    566830 พย.พศ. 830   สุขภาพโลกและภาวะผูนํา     2  หนวยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาโท 
 ที่เลือกสรร ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    
          566720 พย.พศ. 720  การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย   3  หนวยกิต 
                           ทางการพยาบาล 
  566722 พย.พศ. 722  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม    3  หนวยกิต 
    ทางการพยาบาล    
  566826 พย.พศ. 826  มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ    2  หนวยกิต 
    สรางเสริมสุขภาพ            
  566827 พย.พศ. 827  มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ    2  หนวยกิต 
    ดูแลผูปวยเรื้อรัง                 
       566831 พย.พศ. 831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หนวยกิต 
    การพยาบาลขามวัฒนธรรม  
       566835 พย.พศ. 835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ                2 หนวยกิต 
       566837 พย.พศ. 837 การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล       2 หนวยกิต 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคบั              ไมมี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา     3  หนวยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการ 
      บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
     128730 ร.รปศ. 730  นโยบายสาธารณะ                              3 หนวยกิต 
     950801 สถ.นส. 801 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ              3 หนวยกิต 
     751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและนโยบาย         3 หนวยกิต 
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี  
 ข.  ปริญญานิพนธ  
 566898 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไมมี 
              ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎี
นิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และ
เสนอผลงานดุษฎนีิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการ
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ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

5. การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เปนการทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

6. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถ เพื่อ                      

 มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 
2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ

สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  

 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.2) 

1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ

อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of 
Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 
มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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7. ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑติศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑติ  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

    
หมวดท่ี 1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

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

ความหมาย องคประกอบ ระดับและความสําคัญของทฤษฎีและศาสตรทางการพยาบาล การ
วิเคราะหและประเมินคณุคาทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การใชทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใชทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีดานจิตสังคมที่
เก่ียวของกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมเก่ียวกับการใชทฤษฎีการพยาบาล 
 
พย.ก. 715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

ความสําคัญของการวิจัยตอวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศนสําคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอ่ืนๆ การวิเคราะหและวิจารณงานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 
 
พย.พศ. 801 (566801)       การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                              2(2-0-4)                     
NGNS 801(566801)    Theory Development in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
       ธรรมชาติของศาสตรทางการพยาบาล การพัฒนามโนทัศน ขอความและทฤษฎีเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณทางการพยาบาล และการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัต ิ

 
พย.พศ. 822 (566822)      การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 2(2-0-4)                      
NGNS 822 (566822)    Applied Multivariate Statistics in Health Research 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
   หลักการเกี่ยวกับสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ การจัดการขอมูลกอนทําการ
วิเคราะห เทคนิคการวิเคราะหดวยสถิติหลายตัวแปรระดับสูงในงานวิจัยทางดานสุขภาพ ไดแก การ
วิเคราะหเชิงทํานาย การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม การวิเคราะหจําแนกประเภท การวิเคราะห
ปจจัย การวิเคราะหการรอดชีวิต และการวิเคราะหโมเดลโครงสราง การประยุกตใชสถิติหลายตัวแปรใน
งานวิจัยทางดานสุขภาพ 
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พย.พศ. 824 (566824)      การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล        3(3-0-6)                      
NGNS 824 (566824) Advanced Quantitative Research Designs in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกแบบการวิจัยและความเท่ียงตรง 

ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและการควบคุมคุณภาพการวิจัย ประเด็นสําคัญ

ของการวัดตัวแปรเชิงปริมาณ การสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและ

ประเมินคุณภาพการวิจัยทางการพยาบาล  

 

พย.พศ. 828 (566828)        ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล          2(2-0-4)                   
NGNS 828 (566828)    Philosophy in Nursing Science Development 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  แนวคิดประวัติศาสตรและขอโตแยงของวิทยาศาสตร และศาสตรเก่ียวกับมนุษย ปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาแนวพุทธ ปรัชญาตะวันตก ทฤษฎีความรูและภววิทยาของศาสตรทางการพยาบาล 
ความเคลื่อนไหวของปรัชญาในการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล การสรางองคความรูทางการพยาบาล
โดยใชฐานทางปรัชญาในหลากหลายวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 829 (566829)      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล                         3(3-0-6)                        
NGNS 829 (566829)    Qualitative Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  ปรัชญาพ้ืนฐานและลักษณะสําคัญของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ เก่ียวของกับ
ปรากฎการณทางการพยาบาล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การสรางความ
เชื่อถือไดของการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกตระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.พศ. 830 (566830)       สุขภาพโลกและภาวะผูนํา                                        2(2-0-4)                    
NGNS 830 (566830)    Global Health and Leadership 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  สุขภาพโลกและภาวะผูนํ าสุขภาพโลก ระบบสุขภาพและการปฎิรูประบบสุขภาพ 
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการเงินการคลังสุขภาพ นโยบายสุขภาพและการเมือง ทิศทางอนาคตในการ
พัฒนาสุขภาพโลก 
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หมวดท่ี 2 กระบวนวิชาเลือกที่เปน substantive knowledge 
 

พย.พศ. 826 (566826)      มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 826 (566826) Concepts and Theories Relating to Health Promotion  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  การคนควาเชิงลึก การวิพากษและสังเคราะหองคความรูทางการพยาบาลดานการสรางเสริม
สุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลที่เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและลด
ภาวะเสี่ยงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอมในปรากฏการณที่สนใจ การใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติดานการสรางเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ย 
 
พย.พศ. 827 (566827)           มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเรื้อรัง              2 (2-0-4) 
NGNS 827 (566827)    Concepts and Theories Relating to Care of  

  Patients with Chronic Illness        

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 การคนควาเชิงลึกถึงมโนทัศน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเจ็บปวยเรื้อรังและการดูแลผูท่ี

ปวยเรื้อรัง รูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรัง ประเด็นและแนวโนมในการจัดการกับปญหาจากการเจ็บปวย

เรื้อรัง การสังเคราะหความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยเรื้อรังในปรากฎการณที่สนใจ  การใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลดานการดูแลผูปวยเรื้อรัง 

 

หมวดท่ี 3 กระบวนวิชาเลือกอื่นๆ  
 

พย.พศ. 720 (566720)  การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล        3(3-0-6) 
NGNS 720 (566720)             Instrument Development for Nursing Research 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี
  ทฤษฎีการวัด หลักการและกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย คุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติสําคัญของเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพโดยเฉพาะความเชื่อมั่นและความตรงของเครื่องมือ 
การแปลเครื่องมือเพ่ือการใชในงานวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล และวิพากษการพัฒนาและการใชเครื่องมือเลือกสรรในงานวิจัย
ทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 722  (566722)   การวิจัยเชงิปฏิบัติการอยางมีสวนรวมทาง           3(3-0-6) 
NGNS 722 (566722)             การพยาบาล  
   Participatory Action Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี
      ปรัชญาพื้นฐาน หลักการและลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมในงานวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน ประเด็นจริยธรรมและความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การประยุกตการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมที่หลากหลายสําหรับ



- 15 - 

 

การวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ประเด็นแนวโนมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

พย.พศ. 831 (566831)      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล             2(2-0-4) 
NGNS 831 (566831)    ขามวัฒนธรรม 
  Multicultural and Transcultural Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอสุขภาพและความเจ็บปวยตามกลุมความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีการดูแลที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรมและการดูแลขาม
วัฒนธรรม การประยุกตรูปแบบการดูแลทางวัฒนธรรมสําหรับกลุมที่มีความหลากหลายเชิงวฒันธรรม 
 
พย.พศ. 832 (566832)      การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล        2(2-0-4) 
NGNS 832 (566832)            Advanced Design in Nursing Research  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 นวัตกรรมการออกแบบวิจัยที่มีนัยสําคัญตอความกาวหนาของศาสตรทางการพยาบาล 
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธสุขภาพ ประกอบดวย การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยแบบมี
สวนรวม การวิจัยกรณีศึกษา การวิเคราะหอภิมาน และ แนวโนมอุบัติใหมของการวิจัยเชิงทดลองทางการ
พยาบาล 
 
พย.พศ. 833 (566833)      การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ     2(2-0-4) 
NGNS 833 (566833)            Qualitative Data Collection and Analysis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 หลักการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการพยาบาล การสังเคราะหขอคนพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการนําเสนอขอคนพบในการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
 
พย.พศ. 834 (566834)      การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 834 (566834)  Health Care Quality and Outcome Management  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 มโนทัศนและมุมมองเก่ียวกับคุณภาพการดูแลสุขภาพ การจัดการคุณภาพทั้งองคการ  การ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาตัวชี้วัด  เครื่องมือในการจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพ  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล  แนวคิดและหลักการการ
ประเมินผลลัพธในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  การจัดการผลลัพธองคกรในการดูแลสุขภาพ การ
สอบทานและการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพและ
ผลลัพธ ประเด็นและแนวโนมการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 835 (566835)      การจัดการธุรกิจดานการดูแลสุขภาพ                          2(2-0-4) 
NGNS 835 (566835)  Health Care Business Management   
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 มโนทัศนของการจัดการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ วงจรธุรกิจ การบวนการจัดการธุรกิจและ
สถานประกอบการการดูแลสุขภาพ ขั้นตอนในจัดตั้งธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ แผน
ธุรกิจ แนวคิดของผูประกอบการ บทบาทและสมรรถนะของผูประกอบการการดูแลสุขภาพ มาตรฐานของ
ธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของการ
ประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ ประเด็นและแนวโนมในการประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 836 (566836)       นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล                2(2-0-4) 
NGNS 836 (566836)   Innovative Learning and Teaching in  

    Nursing Education    
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล การออกแบบการสอนและกลวิธีในการจัดการเรียนการ
สอนในหองเรียนและทางคลินิก (การเรียนรูเสมือนจริงและการเรียนรูแบบจินตนาการ การเรียนรูแบบ   สห
วิชาชีพ การเรียนรูแบบผสมผสาน แผนการสอน) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชสมรรถนะและผล
การเรียนรูทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล   
 
พย.พศ. 837 (566837)      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล                      2(2-0-4) 
NGNS 837 (566837) Mixed Methods Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ธรรมชาติของการวิจัยแบบผสมผสาน พ้ืนฐานการวิจัยแบบผสมผสาน ความสําคัญ ความ
เปนมา แนวคิด และปรัชญา แนวทางการเลือก รูปแบบ และชนิดงานของวิจัยแบบผสมผสาน การเขียน
หัวขอการวิจัย ปญหาวิจัยวัตถุประสงคของงานวิจัย คําถามวิจัย และสมมติฐานงานวิจัย การรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล การเขียนโครงรางวิจัย และการประเมินงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 
พย.พศ. 879 (566879)      หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 2                             2(2-0-4) 
NGNS 879 (566879) Selected Topic in Nursing 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
      ประเดน็สาระความรูที่ลึกซึ้งทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 891 (566891)      สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ                                   2(2-0-4) 
NGNS 891 (566891)    Dissertation Research Seminar 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ประเมินและอภิปรายประเด็นท่ีสนใจจากการทบทวน วิเคราะห สังเคราะหความรูจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวของในประเด็นที่ เก่ียวของกับวิทยานิพนธอยางลึกซึ้ ง การออกแบบ
กระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธภายใตปรัชญาและ
ทฤษฎีที่สอดคลองกับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล 
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หมวดท่ี 4 ดุษฎีนิพนธ 
 

พย.พศ  898 (566898) ดุษฎีนิพนธ                   48 หนวยกิต 
NGNS 898 (566898)    Dissertation 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว  
  หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ    
 
พย.พศ 899 (566899) ดุษฎีนิพนธ             36 หนวยกิต 
NGNS 899 (566899)     Dissertation 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว 
  หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ    
 

หมวดท่ี 5 กระบวนวิชาเลือกนอกคณะ 
 
สถ.นส. 801 (950801) ทฤษฎนีโยบายสาธารณะ                                        2(2-0-4) 

     Theories of Public Policy  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ความรูศาสตรดานนโยบายเบื้องตน พัฒนาการของศาสตรดานนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีสถาบัน กรอบทางเลือกที่หลากหลาย กรอบการรวมพลังเรียกรอง ระบบนโยบาย และ
ระบบยอย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การถายโอนนโยบายและการแพรกระจายนโยบาย ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะ เครือขายนโยบาย ทฤษฎีตัวแสดงนโยบาย การวิเคราะหนโยบายเปรียบเทียบ 
 
ร.รปศ. 730 (128730)      นโยบายสาธารณะ                                                 3(3-0-6) 
  Public Policy     
 ความเปนมาของการศึกษานโยบายสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษานโยบายสาธารณะ        
ตัวแบบการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ วงจรนโยบายสาธารณะ กระบวนวิเคราะหนโยบายสาธารณะ การ
กําหนดนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การ
ออกแบบนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่ดี และกรณศีกึษานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
 
ศศ. 762 (751762)   เศรษฐศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหและนโยบาย            3 (3-0-6) 

     Health Economics Analysis and Policy 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรสุขภาพ ความจําเปนและอุปสงคตอบริการสุขภาพ การ
ประกันสุขภาพ การผลิตและอุปทานของบริการสุขภาพ ความลมเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 
การคลังสาธารณสุข ความเปนธรรมในบริการสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรดานสุขภาพและ
บริการ ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับการพัฒนา การบูรณาการแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรกับ
ปญหาดานการแพทยและสาธารณสุข 
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แผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 1.1 

 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

- 566898   ดุษฎีนิพนธ 
-เสนอหัวขอ 

6 

 สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ -  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัติ -    
 เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ -    
 รวม -  รวม 6 

 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566898 ดุษฎีนิพนธ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ 12 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน    จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 

ปท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

566898 ดุษฎีนิพนธ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ 6 
    สอบดุษฎีนิพนธ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
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 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.1 
 

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 

2(2-0-4) 

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

3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
    สอบวัดคุณสมบัติ  
    สอบผานเงื่อนไข

ภาษาตางประเทศ 
 

    เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  
 รวม 7  รวม 9 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

566899   ดุษฎีนิพนธ 12 566899   ดุษฎีนิพนธ 12 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ 6 566899 ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ  
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  52  หนวยกิต 
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       แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.2 
 

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล   2 

562715 ระเบียบวิธวีจิยัทางการพยาบาล               2 566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรใน
งานวิจัยทางดานสุขภาพ 

2 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสงู 

ทางการพยาบาล 

3 566829 การวิจัยเชิงคณุภาพทางการ
พยาบาล 

3 

566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร
ทางการพยาบาล 

2    

566830 สุขภาพโลกและภาวะผูนํา 2  สอบวัดคณุสมบตั ิ  

    สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ  

 รวม 11  รวม 7 
 

ปท่ี  2 
ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

 วิชาเลือกในสาขา 3 566899   ดุษฎีนิพนธ 12 

 วิชาเลือกนอกสาขา 3  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน     

 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ     

 รวม 6  รวม 12 
 

ปท่ี  3 
ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  

 รวม 6  รวม 6 
 

ปท่ี  4 
ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  

 รวม 6  รวม 6 
 

ปท่ี  5 
ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566899   ดุษฎีนิพนธ 6 

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ  

     - 

 รวม 6  รวม 6 
 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
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การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกํากับมาตรฐาน  

1.  เปนไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาพยาบาลศาสตร ทําหนาทีก่ารบริหารจัดการ 
    หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ 
    สอนในหลักสูตร 

2.  บัณฑิต 
1. มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในมุมมองของ 
   ผูใชบัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ 
   เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 
   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง 
   ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. มีการกํากับและติดตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาและการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ 

3.  นักศึกษา  
1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ 
  เสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  
  21 

2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวใหแกนักศึกษาทุก 
  คน โดยอาจารยจะตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขา 
  ปรึกษาได  
3. มีการสํารวจขอมูลการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโนมผลกา 
  ดําเนินงาน 

4. มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ 
   การรับและการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการขอรองเรียน  

4. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
1. มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย ไดมาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  

2. มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ 
3. มีการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

4. มีระบบและกลไกการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงาน 

5. มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                      
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
1. มีระบบการดําเนินงานของกลุมวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน ทั้ง
ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  อยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

2. มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมดังนี ้
1) หองพักและทํางานนักศึกษาปริญญาเอก 
2) หองเรียนนักศึกษาปริญญาเอก 
3) หองสมุดและหองคอมพิวเตอร internet ไรสายทุกแหงในคณะและมหาวิทยาลัย 
4) แหลงทุน  

 -ทุนอุดหนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  โดยบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
-ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือทําหนาที่เปนผูชวยสอน/ผูชวยวจิัย  โดยบัณฑิตวิทยาลัย    
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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2. ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตรไดจัดระบบการศึกษาที่เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรับ
การแตงตั้งจากคณะพยาบาลศาสตรทําหนาที่ในการบริหารจัดการการดําเนินการของหลักสูตรใหเปนไป
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) 

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา     ที่ปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร. ทิพาพร     วงคหงษกุล  ประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร.อะเคื้อ              อุณหเลขกะ  กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค     วิชัยคํา   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ดร. อารีวรรณ          กลั่นกลิ่น  กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิรัตน   ปานอุทัย  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ดร. ดาราวรรณ        ตะปนตา  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ     ทุงปนคํา  กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรจนี         จินตนาวัฒน  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.พิมพาภรณ     กลั่นกลิ่น  กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช         ชูโต   กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย ดร.เพชรสุนีย      ทั้งเจริญกุล  กรรมการ   

14. รองศาสตราจารย ดร.ศวิพร           อ้ึงวัฒนา  กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีมนา      นิยมคา   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ    ดีเหลือ   กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาแตละคน ซึ่งประกอบดวย
อาจารยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และคณะกรรมการชุดนี้จะทํา
หนาที่วางแผนการศึกษา  แนะนําการศึกษา  และการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษามีดังนี ้
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รายชื่อนักศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป 
 
ลําดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว 

1 641251001 นางสาวจรวยพร ใจสิทธิ ์ 1. ผศ. ดร.ธานี แกวธรรมานุกูล 
2. รศ. ดร.เดชา ทําด ี
3. รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 

2 641251002 นายโชติระวี อินจําปา 1. รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  
2. ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  
3. ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย 

3 641251003 นางสาวณริดา รัตนอัมพา 1. รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
2. รศ. ดร.เดชา ทําด ี
3. ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม 

4 641251004 นางณัฏฐกานต ปภากิจพงศภัค 1. ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน 
2. รศ. ดร.จิราภรณ เตชะเดชอุดม 
3. รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 

5 641251005 นางนนทรัตน จําเริญวงศ 1. รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  
2. รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท  
3. ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข 

6 641251006 นายสุมณฑล หมูจุน 1. รศ. ดร.จิราภรณ เตชะเดชอุดม 
2. อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา 
3. ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน 

7 641251007 นางสาวปรารถนา จานเข่ือง 1. ผศ. ดร.จุฑารัตน มีสุขโข  
2. ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมคา  
3. ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ 

8 641251011 นางสาวอุไรวรรณ สาสังข 1. รศ. ดร. เดชา ทําด ี
2. รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา 
3. ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน 

9 641251013 นางสาวอภิญญา ไชยวงศา 1. อ. ดร.นงลักษณ เฉลิมสุข  
2. รศ. ดร.นันทพร แสนศริิพันธ  
3. รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  
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 บทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป 
       บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป   
           1.1  ดานวิชาการ 
   (1)  ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกกระบวนวิชาเรียน  
กฎระเบียบตาง ๆ และเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 
   (2)  ใหคําแนะนําและกํากับติดตามการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 
   (3)  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
             (4) ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร
และ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิธีการเรียน การศึกษาคนควา ชวยเหลือแกไขปญหาการเรียนในกระบวน
วิชาตางๆ และในเรื่องอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ 
             (5)  ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
             (6)  ใหคําปรึกษา หรือตักเตือนเม่ือผลการเรียนของนักศึกษาต่ําลง 

(7)  ใหขอมูลและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานวิชาการระดับเสริม 
หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  1.2  ดานบริการและพัฒนานักศึกษา 
   (1)  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ 
และบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   (2)  ใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาสุขภาพ ปญหาการปรับตัว
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม และดานอาชีพ ไดแก 
การใหขอมูลในแงมุมตาง ๆ เชน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  
   (3)  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

1.3  ดานอื่น ๆ  
    (1)  ตรวจสอบแบบคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบ และเปนไปตามเงื่อนไขของการยื่นคํารองแตละเรื่อง 
   (2)  ประสานงานกับอาจารยผูสอน และหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคณะ 
กองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือชวยเหลือและเพ่ือประโยชน
ของนักศึกษา 
   (3)  แจงกําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ เพ่ือขอคําปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
    (4)  เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 
   (5)  สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารย คณะและ
มหาวิทยาลัย 
   (6)  ใหการรับรองนักศึกษา เม่ือนักศึกษาตองการนําไปแสดงเปนหลักฐานสําคัญ 
   (7)  ปอนขอมูลยอนกลับ (feedback) โดยดําเนินการผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ มายังผูบริหารเก่ียวกับ
ปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา 
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   (8)  ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาตอนักศึกษา 
และหนาที่ของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา 
    (9)  ใหคําแนะนําตักเตือนในกรณีที่เก่ียวของในประเด็นของจริยธรรมใน
การศกึษา เชน การคัดลอกผลงาน และการครองตนอยางเหมาะสมในฐานะนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธของนักศึกษา  คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ ในการควบคุมการทําดุษฎีนิพนธ   
การสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ และการสอบดุษฎีนิพนธของนักศึกษา โดยจะ
ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2560 
คณะกรรมการชุดนี้อาจเปนชุดเดียวกันหรือคนละชุดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาโดยจะ
ไดรับการแตงตัง้จากมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่หัวขอดุษฎีนิพนธของนักศึกษาไดรับอนุมัติแลว 

บทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  
1)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเลือกวิชาเลือกหรือวิชาหัวขอเลือกสรร เพ่ือเสริมความรูที่

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหัวขอดุษฎีนิพนธตามความสนใจของนักศึกษา 
2)   ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือกกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม 
3)  วางแผนการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดคุณสมบัติรวมกับนักศึกษา และให

คําปรึกษาแกนักศึกษาในการศึกษาคนควาและการเตรียมเอกสารเพ่ือการสอบวัดคุณสมบัต ิ
4)  รับผิดชอบในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการทําดุษฎีนิพนธตลอดกระบวนการ ไดแก  
 ก.  การเลือกหัวขอดุษฎีนิพนธ 
 ข.  การพัฒนาโครงรางดุษฎีนิพนธ 

ค.  การเสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
ง.  การดําเนินการวิจัย 
จ.  การเขียนรายงานดุษฎีนิพนธ  
ทั้งนี้  จะตองมีตารางการนัดหมายพบปะกับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อการพัฒนา
ความกาวหนาของการทําดุษฎีนิพนธ 

5)  วางแผนและประสานงานกับนักศึกษาเก่ียวกับการเสนอความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ
ทุกภาคการศึกษาตอคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯนักศึกษาตองสรุปรายงานภายหลังการนําเสนอเพื่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตอไป 

6)  เขารวมการสัมมนา/โครงการเรงรัดดุษฎีนิพนธของนักศึกษาที่หลักสูตรจัดใหนักศึกษาเปน
ระยะ และใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษาและนําขอเสนอแนะ 
จากการสัมมนาไปปรับปรุงการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา 

7)  จัดทํา mile stones การศึกษาของนักศึกษารวมกับนักศึกษา และประเมินผลการ
ดําเนินการ ตรวจสอบระยะเวลาที่เหลือในหลักสูตร และสถานภาพของนักศึกษารวมกันเปน
ระยะ ๆ ใชประโยชนในการติดตามนักศึกษา 
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8) ติดตามและชวยเหลือนักศึกษาเก่ียวกับการเตรียมตนฉบับเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ในระดับชาติหรือนานาชาติกอนเสนอขอจบการศึกษา 

9)  ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับดุษฎีนิพนธของนักศึกษาตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ กอนจะมีการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ และการสอบดุษฎี
นิพนธ 

10)  ทําหนาที่เปนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธของนักศึกษา 
11)  ตรวจสอบรับรอง และลงนามในเลมดุษฎีนิพนธที่สมบูรณแลว 
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3.  กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
การจัดสัมมนา 
      แนวทางกิจกรรมวิชาการ: สัมมนา 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) ประชุมพิจารณารับรองคราวประชุมสามัญ
ครั้งที่ 11/2563 ในวันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2563 และประชุมสามัญครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 
26 เมษายน 2564 

-------------------------- 
การรับรองหัวขอสัมมนา (ประชุมสามัญครั้งท่ี 4/2564 ในวันจันทรท่ี 26 เมษายน 2564) 
- หัวขอสัมมนา ตองยื่นเสนอเพ่ือผานการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กอนการจัดสัมมนา** 
 
1.ชวงเวลาสัมมนาในหลักสูตร  

ชวงเวลาสัมมนาในหลักสูตร กําหนดอยางนอยเทอมละครั้ง ดังนี ้
สัมมนาครั้งที่1 ชวงพัฒนาโครงราง 
สัมมนาครั้งที่2 ชวงเก็บขอมูล 
สัมมนาครั้งที่3 ชวงเขียนเลมรายงาน 

 
2. ระยะเวลาในการจัดสัมมนา 

กําหนดเวลาในการสัมมนา ครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมงตอผูนําสัมมนา 1 คน ควรใชเวลาในการจัด
สัมมนาประมาณ  2.5 – 3 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับจํานวนวิทยากร และกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 
3. จํานวนผูนําสัมมนา 

ผูนําสัมมนาอาจนําสัมมนาเดี่ยว หรือหากนักศึกษามีหัวขอหรือประเด็นสัมมนาใกลเคียงกัน หรือมี
หัวขอวิทยานิพนธในเรื่องใกลเคียงกัน หรือทําระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เดียวกัน สามารถนํา
สัมมนาไดในชวงเวลาเดียวกัน การจัดโครงการสัมมนาวิชาการแตละครั้งสามารถมีผูนําสัมมนาไดไมเกิน 2 
คน  
 
4. จํานวนผูเขารวมโครงการสัมมนา   

ผูเขารวมโครงการสัมมนา ควรประกอบดวย 
 1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   จํานวน  1-3 คน 
 2) วิทยากรที่รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ  จํานวน  1-2 คน 
 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผูที่สนใจ จํานวน  10-15 คน 
 
5. วิทยากร  

การจัดโครงการสัมมนาวิชาการแตละครัง้ตองมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหัวขอที่จัด
สัมมนา ทั้งภายในหรือภายนอกคณะ อยางนอย 1-2 ทาน 
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6. รูปแบบการสัมมนา 
 1) กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ประกอบดวยการบรรยาย การอภิปราย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอคิดเห็นของวิทยากรผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีนักศึกษาสัมมนา (นักศึกษาบรรยาย basic 
knowledge และวิทยากรเพ่ิมความรูหรือ share experience) 

2) ลําดับการนําเสนอ: ลําดับการบรรยายหรือวิพากษระหวางผูนําสัมมนาและวิทยากร สามารถ  
7. หัวขอในโครงการการสัมมนา 

ในการสัมมนาแตละครั้งหัวขอในโครงการสัมมนาควรสอดคลองกับประสบการณที่นักศึกษาไดรับ
ในแตละชวงของการศึกษาในหลักสูตร ตั้งแตพัฒนาโครงรางจนถึงเขียนเลมรายงาน  ซึ่งมีหัวขอที่พบบอย
ดังนี้ 
 ปรากฏการณที่สนใจ (Phenomenon of interest)  

มโนทัศน (concept) ที่ใชในการวิจัย  
ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
วิธีการเก็บรวบรวบขอมูล สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
สถิติขั้นสูงท่ีใชในการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ   
การวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
จริยธรรมการวิจัย  
อ่ืนๆ เชน ประสบการณวิชาการนําเสนอในประชุมวิชาการ ตีพิมพวารสาร SCOPUS 

 
8. หัวขอหลักในการเขยีนโครงการสัมมนา  

ในการเขียนโครงการ (เปนภาษาไทย) ใหระบุหัวขอหลัก ดังนี้ 
หลักการเหตุผล  
วัตถุประสงค  
ประโยชนที่จะไดรับ 
วัน เวลา  
สถานที่ในการสัมมนา 
วิทยากร 
จํานวนผูเขารวมสัมมนา 
รูปแบบการสัมมนา 

 การประชาสัมพันธโครงการ 
งบประมาณ 
กําหนดการ  
การประเมินผล 
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9. การดําเนินการและการจัดการ 
ในการสัมมนาแตละครั้ง มีขั้นตอนการดําเนินการและการจัดการดังนี้ 

9.1 ขั้นตอนการดําเนินการกอนการสัมมนา 
1)  นักศึกษาผูนําสัมมนาตองปรึกษาหัวขอ/ประเด็นที่สนใจที่จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการรวมกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor) เพ่ือดูความเหมาะสมของหัวขอ การเชิญวิทยากร 
รวมถึงชวงระยะเวลาของการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ 

2) หัวขอที่จัดโครงการสัมมนาวิชาการควรเปนเรื่องที่เก่ียวของกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา 
อาทิเชน ปรากฏการณท่ีสนใจ (Phenomenon of interest)/ มโนทัศน (concept) ที่ใชในการวิจัย/ 
ระเบียบวิธีวิจัย (methodology)/ วิธีการเก็บรวบรวบขอมูล/ สถิติขั้นสูงท่ีใชในการวิจัย/ การวิเคราะห
ขอมูล/ จริยธรรมการวิจัย ฯลฯ 

3) นักศึกษาดําเนินการติดตอวิทยากรเปนการสวนตัว เพ่ือหารือเก่ียวกับหัวขอ/ประเด็นที่จะให
วิทยากรบรรยาย รูปแบบการจัดสัมมนา รวมถึงวันเวลาที่วิทยากรสะดวก เพ่ือกําหนดวันเวลาที่จะจัด
โครงการสัมมนาวิชาการ 

4) เมื่อไดหัวขอและติดตอวิทยากรไดเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาจัดทําโครงการสัมมนาวิชาการ เพ่ือ
เสนอขออนุมัติผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

5. เสนอโครงการสัมมนาวิชาการที่ลงนามจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเรียบรอยแลว 
พรอมดวยแบบฟอรม พย.ด.1 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร (หลักสตูรปกติ) พิจารณาใหความคิดเห็นและลงนามอนุมัติการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ 
9.2 สิ่งท่ีนักศึกษาตองเตรียมการกอนวันการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ 

1) นักศึกษาดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร พรอมทั้งทําเรื่องขอใชหองในการจัดสัมมนากับ
คุณกานต แสนเสมอ 

2) นักศึกษาติดตอขอใชโสตทัศนูปกรณกับเจาหนาที่โสตฯ ประจําอาคารเรียน เชน ไมคลอย 
เครื่องบันทึกวิดีโอ ในกรณีที่ตองการเพ่ิมเติม 

3) นักศึกษาจัดเตรียมอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมสัมมนา 
4) นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับวิทยากรทุกทาน 
5) นักศึกษาจัดเตรียมใบลงทะเบียน ใบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา ปายชื่อ

วิทยากร และแฟมเอกสารประกอบการสัมมนา ฯลฯ 
หมายเหตุ: การเตรียมเอกสารประกอบสัมมนาของผูนําสัมมนาและวิทยากร ควรแจกกําหนดการและ
เอกสารประกอบใหผูเขารวมสัมมนาไดศกึษากอน จะทําใหไดรับประโยชนในการรวมแลกเปลี่ยนไดมากขึ้น 
9.3 ขั้นตอนดําเนินการในวันสัมมนา 

1) นักศึกษาผูนําสัมมนา มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 - เปนพิธีกรดําเนินรายการ โดยชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการสัมมนา กําหนดการ และแนะนํา
วิทยากร 
 - มีสวนรวมในการบรรยาย/อภิปราย ในหัวขอที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธของตนเอง อยางนอย 15-
30 นาที เนื้อหาการบรรยายเตรียมจากการทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ พรอมทั้งจัดเตรียม 
power point presentation ประกอบการบรรยาย ประมาณ 15-20 หนา  (โดยเตรียม power point 
และนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ) 
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 - ดําเนินการสัมมนาตามแผน พรอมท้ังแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 - กระตุนใหผูเขารวมสัมมนามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ซักถามขอสงสัย 
 - ถายภาพตลอดการจัดโครงการสัมมนา 
 - กลาวสรุปการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ 

 
2) วิทยากร มีหนาทีห่ลักคืออภิปราย วิพากษ หรือ เสนอแนะและตอบขอสงสัยของผูเขารวม

สัมมนาตามหัวขอที่ไดกําหนดไวกับผูนําสัมมนา หรือใหบรรยายความรูในประเด็นที่ลึกซ้ึงตามหัวขอท่ีได
กําหนดไวกับผูนําสัมมนา  

3) ผูรวมสัมมนา มีหนาที่รับฟงการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ และซักถามขอ
สงสัย 
9.4 ขั้นตอนดําเนินการหลังสัมมนา 

เปนการสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี ้
1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา 
2) จัดทําเลมสรุปโครงการสัมมนาวิชาการ จํานวน 2 ชุด โดยนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก 1 ชุด และเก็บไวที่นักศึกษา 1 ชุด 
3) รวบรวมเอกสารจนครบสัมมนาครบ 3 ครั้งเพ่ือแนบคํารองสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ:  
1. การสัมมนาชวง COVID19 
-. กิจกรรมในชวงสัมมนา ใชวิธี online internet   
- นักศึกษา ขอใช ID ZOOM ของ advisor เนื่องจากไมจํากัดเวลา  
- การเขียนโครงการสัมมนาตามแนวทางการเขียนโครงการปกติ เพ่ิมการประชาสัมพันธโดยการแจง ID 
line  
 
การทําวิจัยรวมกับอาจารย 

 หลักสูตรไดกําหนดใหนักศกึษาไดมีประสบการณการทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตร 
อยางนอย 180 ชั่วโมงไดตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1 เปนตนไป  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู
การเปนนักวิจัยจากอาจารย โดยมุงใหนักศกึษาไดประสบการณเก่ียวกับกระบวนการตางๆของการทําวิจัย  
นักศึกษาตองดําเนินการตอไปนี ้

1.       นักศึกษาจะตองวางแผนการฝกประสบการณการทําวิจัยกับอาจารยรวมกับคณะ    
กรรมการที่ปรึกษาทั่วไป/ดุษฎีนิพนธ โดยนักศึกษาจะฝกประสบการณการทําวิจัยกับอาจารยใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือกับอาจารยที่มิไดเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาได 

2.  สงแผนการฝกประสบการณการวิจัยที่ประกอบดวยวัตถุประสงค กิจกรรมที่ตองการฝก 
และจํานวนชั่วโมงที่จะฝกในแตละกิจกรรมสงใหประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ 

3. นักศึกษาที่จะฝกประสบการณการทําวิจัยกับอาจารยที่มิไดเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทั่วไป/ดุษฎีนิพนธ ตองผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยตองสงแผนการฝก
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ประสบการณการวิจัยที่มีการลงรายมือชื่ออาจารยที่นักศึกษาประสงคจะฝกประสบการณแกประธาน
คณะกรรมการทีป่รึกษา 

4.    หลังจากฝกแลวนักศึกษาตองสรุปสิ่งท่ีไดดําเนินการและขอใหอาจารยที่นักศึกษา 
ฝกประสบการณวิจัยดวยลงนามรับรอง  

5. นักศึกษาสงใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทราบวาไดผานการทําวิจัย 
รวมกับอาจารยแลวโดยอาจารยท่ีปรึกษาลงนามรับรอง เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผล
การดําเนินงานของนักศึกษาใหครบตาม requirement ของ หลักสูตรฯ 
 
การจัดทํา mile stones and portfolio 

(1) ใหนักศึกษารับผิดชอบจัดทํา mile stones การศึกษาของตัวเองรวมกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาโดยใหครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

(2) ใหนักศึกษาตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม mile stones รวมกับอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนระยะๆถึงปญหาอุปสรรค ระยะเวลาที่เหลือในหลักสูตร 
และสถานภาพของตนเอง แลวดําเนินการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานรวมกับอาจารยอยาง
สม่ําเสมอ 

(3) ให นั กศึกษาส ง mile stones ให ประธานคณ ะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯภายใน                    
ภาคการศึกษาที่1 ปท่ี 1 

(4) ใหนักศึกษารับผิดชอบจัดทํา portfolio ของตัวเองเพ่ือสะสมหลักฐานประสบการณทุกอยาง
ของตัวเอง ไดแก กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน การจัดการสัมมนา  การทําวิจัยรวมกับ
อาจารย การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ และการสอบดุษฎีนิพนธ รวมทั้ง
สําเนาหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ ตลอดจนประสบการณการศึกษาในตางประเทศ  

(5) ใหนักศึกษาสง portfolio ใหประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเปนระยะ 
    ใหนักศึกษาสง portfolio ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลังสิ้นสุดแตละ

ภาคการศึกษาและกอนสําเร็จการศกึษา  
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แบบฟอรมสรุปกิจกรรมวิชาการ 
แบบฟอรมรายงานสรุปผลโครงการสัมมนาวิชาการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รับรอง 9 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง .............................................................................................................................................. 
วัน เดือน ป เวลาที่จัดสัมมนา........................................................................................................ 
สถานท่ีจัด หรือ ZOOM…………………………………………................................................................. 
วันที่/วาระที่ผานการรับรองจากท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร............................................... 
ผูนําสัมมนา 1. ชื่อ-สกุล รหัส (หลักสูตร) 
  2. ชื่อ-สกุล รหัส (หลักสูตร) 
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ   

1.  
  2.  
  3. 
หลักการและเหตุผล 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค  

1.  
2.  
3.  

วิทยากรที่รวมแลกเปล่ียนประสบการณ  
1. ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน และความเชี่ยวชาญ 

2. ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน และความเชี่ยวชาญ 

รูปแบบการสัมมนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินโครงการสัมมนา 

1. สรุปสาระสําคัญและประเด็นสําคัญของการสัมมนา 

1.1 เนื้อหาความรูท่ีนําเสนอ / ประเด็นวิพากษที่นําเสนอ 

1.2 ขอเสนอแนะจากวิทยากร 

1.3 ขอสรุปสาระทางวิชาการท่ีไดจากการวิพากษหรือขอเสนอแนะจากวิทยากร (ตามความเห็นของ

ผูนําสัมมนา)  

1.4 ประสบการณท่ีไดรับ และการนําขอเสนอแนะไปประยุกตใช (ตามความเห็นของผูนําสัมมนา) 

2. ผลประเมินผลโครงการสัมมนา  
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2.1 ใหจัดทําแบบประเมิน แบบ Likert scale 5 ตัวเลือก จากเห็นดวยมากที่สุด (5) ถึง เห็นดวย

นอยที่สุด (1)   

2.2 แสดงผลประเมิน ที่มีขอมูลดังนี้ (1) จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (2) จํานวน (รอยละ) 

ของการตอบแตละตัวเลือก (3) คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายขอคําถามและ

โดยรวม 

2.3 หมวดที่สอบถามประกอบดวย (1) ดานวิทยากร (2) ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/ ระยะเวลา

การสัมมนา (3) ดานความรู ความเขาใจ และการนําไปใช (4) อื่นๆ 

2.4 คําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

3.1 โครงการสัมมนา และกําหนดการสัมมนา 

3.2 รูปภาพการสัมมนา 

3.3 PowerPoints การนําเสนอ 

3.4 Manuscript ที่ใชในการสัมมนา  

3.5 โปสเตอรประชาสัมพันธ 

3.6 อ่ืนๆ 

หมายเหต:ุ 
Format รายงาน หนาปก สารบัญ ใช APA format 
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แบบบนัทึกการฝกประสบการณวิจัย (research residency) 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 

ประชุมพิจารณารับรองคราวประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 
ณ NT 504 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

----------- 
ชื่อนักศึกษา .................................. รหัสนักศึกษา…………………………… 
อาจารยที่ปรึกษา  

1……………………………………. 
2…………………………………….. 
3…………………………………….. 

อาจารยที่ปรึกษาและกํากับดูแลการฝกประสบการณวิจัย 
……………………………………..      (major advisor) 

1. 

วัน/เดือน/ป ระยะเวลา กิจกรรมการทําวิจัย 
   
   

รวมระยะเวลาฝกประสบการณ  ………………… ชั่วโมง 
 

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการฝกประสบการณวิจัย 

1.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

3.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 
    ลงนาม
นักศึกษา……………………………………………………….. 

                                                                              (                                    ) 
                                                                  วันที่ .........เดือน.......พ.ศ................ 

ลงนามอาจารย……………………………………(ผูฝกประสบการณวิจัย)                             
   (                                   ) 

      วันท่ี .........เดือน.......พ.ศ................ 
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2. 

วัน/เดือน/ป ระยะเวลา กิจกรรมการทําวิจัย 
   
   

รวมระยะเวลาฝกประสบการณ  ………………… ชั่วโมง 
สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการฝกประสบการณวิจัย 

1.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

3.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

ลงนาม
นักศึกษา……………………………………………………….. 

                                                                             (                                    ) 
                                                              วันที่ .........เดือน.......พ.ศ................ 

 
                                              ลงนามอาจารย……………………………………(ผูฝกประสบการณวิจัย)                         
                                                               (                                   ) 

                วันที่ .........เดือน.......พ.ศ................ 
สรุปรวมระยะเวลาฝกประสบการณทั้งหมด ………….. ชั่วโมง 
ความคิดเห็นจากอาจารยท่ีกํากับดูแลการฝกประสบการณวิจัย 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
                            .................................................................... 

              (……………………………………………………..) 
                                   อาจารยที่ปรึกษาและกํากับการฝกประสบการณวิจัย (major advisor) 

วันที่ .........เดือน.......พ.ศ................ 

ความคดิเห็นของประธานคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร(หลักสูตร
ปกติ) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

                                       
(……………………………………………………..) 

                                       ประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
                                 วันที่ .........เดือน.......พ.ศ................ 
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4. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รับรองจากประชุมกรรมการหลักสูตร(23 เมษายน 
2563) วิสามัญครั้งที่2/2563 
วัตถุประสงค: การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบเพ่ือประเมินวานักศึกษามีความรูที่เก่ียวของกับการทํา
วิทยานิพนธเปนที่นาพอใจ  
 
เงื่อนไขการเสนอสอบ: นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนดังนี:้ 

1) ไดศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรแลว 
2) มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00  

 
เอกสารแนบการย่ืนคํารอง: ใชแบบคํารอง พย.ด.4และมีเอกสารแนบ ไดแก 

1) ผลคะแนนภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-ETEC 
มากกวา 65 คะแนน) 
2) ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาปจจุบัน 
3) ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงทีมอาจารยที่ปรึกษา ใหแนบใบคาํสั่งการเปลี่ยนแปลงดวย 

สาระหลักของการสอบ: 
ครอบคลุม 4 องคประกอบไดแก 
      1. องคความรูความรูเก่ียวกับปรากฏการณที่นักศึกษาสนใจ (state of the art regarding the 
interested nursing phenomenon)  ประกอบดวย  

1.1 ขอบเขตของความรู (scope of knowledge)   
1.2 ความรูที่ทันสมัย/เปนปจจุบัน (current knowledge)  
1.3 ชองวางของความรูในปรากฏการณที่สนใจ (gap of knowledge related to area of 

interest) 
       2. ปรัชญาที่จะใชในการหาความรูเก่ียวกับชองวางของความรู (relevant philosophy) 
       3. มโนทัศน/ทฤษฎีที่เก่ียวของกับหัวขอที่สนใจ (relevant concepts/theories in the area of 
interest) 
       4. ระเบียบวิธีวิจัยที่นาจะเปนไปไดสําหรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องนั้น ๆ (recommended 
methodologies for developing future nursing knowledge) 
 
ผลการสอบ:  
       1. นักศึกษาจะตองผาน written examination 
       2. กรณีที่นักศึกษาไมผาน written examination จะตองสง written examination ใหมภายใน 1
เดือน มิฉะนั้นจะตองขอสอบใหมในภาคการศึกษาถัดไป 
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การเตรียมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป: 
หากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธมิใชชุดเดียวกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาทั่วไป นักศึกษาจะตอง
เสนอเรื่องเพ่ือขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปกอนการสอบวัดคุณสมบัต ิเพ่ือใหคณะกรรมการชุด
ใหมสามารถเปนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และตอเนี่องเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
การดําเนินการเพื่อย่ืนคํารองขอสอบ: 
1. นักศึกษาศึกษาคนควาเนื้อหาความรูและจัดทําเอกสารการสอบวัดคุณสมบัติใหครอบคลุมทั้ง 4 หัวขอ
โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจนอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไปเห็นชอบใหเสนอสอบได  
2. นักศึกษาที่มีความพรอมจะสอบวัดคุณสมบัติ สามารถยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัยผานตามลําดับดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และประธาน
คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะฯ ซึ่งจะทําการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติ และกําหนด
วันสอบ ซึ่งจะกําหนดภายหลังการยื่นคํารอง 14 วันทําการ 
 
องคประกอบของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต:ิ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวย  

ประธานกรรมการทีป่รึกษาทั่วไป       ประธานกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาทั่วไป              กรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาทั่วไป              กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   กรรมการ 
กรรมการที่มิใชกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา           กรรมการ 

 
เอกสารที่สงในวันสอบ: ในวันสอบนักศึกษาตองนําเสนอความรูที่ไดศึกษามาและตองสามารถตอบคําถาม
ตามขอบเขตและสาระหลักที่ไดกําหนดไวอยางครอบคลุมทั้ง 4 องคประกอบที่กําหนดขางตน 

 
ขั้นตอนและแนวทางในการสอบ QE:  

1. การยื่นใบคํารองขอสอบ QE ทําโดยนักศึกษา โดยในใบคํารองมีประเด็นที่ควรกําหนดใหชัดเจน
ดังนี้ 
1.1 กําหนดชวงเวลาวันวางของคณะกรรมการสอบ เปน 2 ชวง ไดแก ชวงวันสอบ และชวงวัน

พิจารณาผลสอบ ซึ่งหางจากวันสอบอยางนอย 1 สัปดาห (เกินกวานั้นไดถาคณะกรรมการ
สอบไมวางตรงกันในวันที่ 7 หลังวันสอบ) 

1.2 กําหนดสถานท่ีพิจารณาผล QE ของคณะกรรมการสอบ โดยเจาหนาที่บริการการศึกษา
ประจําหลักสูตร (คุณกานต) รับผิดชอบจองหองพิจารณาผลสอบ และแจงหองสอบใหกับ
ประธานกรรมการสอบ  จากนั้นประธานกรรมการสอบประสานคณะกรรมการสอบเพ่ือแจง
สถานที่พิจารณาผลสอบ 

2. การจัดเตรียมขอสอบและการสงขอสอบใหนักศึกษา 
2.1 ประธานคณะกรรมการสอบเปนผูรางขอสอบและสงใหคณะกรรมการสอบเพ่ือใหขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะ 
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2.2 ประธานคณะกรรมการสอบรวบรวมขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ ปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ แลวสงกลับใหคณะกรรมการสอบเพ่ือพิจารณารับรองขอสอบจากคณะกรรมการ
สอบทุกทาน 

2.3 ประธานคณะกรรมการสอบสงขอสอบที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสอบทุกทาน ให
นักศึกษาภายใน 14 วันหลังยื่นเรื่องขอสอบ 

3. การรับขอสอบและการสงเลมสอบ 
3.1 นักศึกษารับขอสอบจากประธานกรรมการสอบ ไมเกิน 16.00 น. ของวันกําหนดรับขอสอบ 
3.2 นักศึกษาเปนผูสงเลมถึงคณะกรรมการทุกทาน ไมเกิน 16.00 น. ของวันกําหนดสอบ 

4. ขั้นตอนการพิจารณาผล QE  
4.1 ในวันประชมุเพ่ือพิจารณาผล QE คณะกรรมการจะประชุมเพ่ือพิจารณาเนื้อหาในเลมสอบ 

หากคณะกรรมการสอบตองการขอมูลที่ชัดเจนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ใหประธานคณะกรรมการสอบสรุปความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการสอบในเนื้อหาที่
ตองการความชัดเจนหรือเพ่ิมเติม และสงใหคณะกรรมการสอบรับรอง  

4.2 ประธานคณะกรรมการสอบ นําสรุปความเห็นที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสอบ แจง
นักศึกษาและใหเวลานักศึกษาเพ่ือเพิ่มเติมเนื้อหาในเลมสอบ และสงเอกสารที่เพิ่มเติมไมเกิน 
1 เดือนหลังวันทีพิ่จารณา 

5. ขั้นตอนการเสนอผลการสอบ  
5.1 หลังคณะกรรมการสอบพิจารณาลงความเห็น ใหประธานกรรมการสอบเสนอคณะกรรมการ

สอบทุกทานลงนามเห็นชอบในใบประเมินผล (Qualifying Examination Evaluation 
Form)  

5.2 ประธานกรรมการสอบเรียกนักศึกษาพบเพ่ือรับทราบผลการสอบและลงนามในใบประเมินผล 
(Qualifying Examination Evaluation Form) ที่คณะกรรมการทุกทานลงชื่อแลว 

6. ขั้นตอนการเสนอผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย 
6.1 นักศึกษานําใบแจงผลสอบ (S หรือ U) ยื่นตอประธานหลักสูตรเพ่ือลงผลการสอบและลงนาม  
6.2 นักศึกษานําเอกสารที่ประธานหลักสูตรลงนามแลวยื่นที่บริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ตารางสรุปการสอบQE: กําหนดวันที่ในกระบวนการการสอบ หนาที่ของฝายตางๆ ที่เก่ียวของกับการสอบ  
 

วัน นักศึกษา เจาหนาที่ประจํา
หลักสูตร 

หลักสูตร ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ
สอบ 

วันที่1  
วันยื่นคํา
รองขอ
สอบ 

-ยืน่คาํรองขอสอบ หลังจาก
ประธานท่ีปรึกษาท่ัวไปและ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ัวไป
เห็นชอบใหสอบได 
-สํารวจวันวางของ
คณะกรรมการสอบเพ่ือ
กําหนด  
(1) วันสอบ และ 
(2) วันพิจารณาผลสอบ 

รับคํารองขอสอบซึ่งมี
กําหนดวันท่ีพิจารณา
QE 
-จองหองพิจารณาผล
สอบ 
-แจงหองสอบใหกับ
ประธานกรรมการสอบ   
 

รับคํารองและยื่น
เรื่องขอสอบไปยัง
คณะเพ่ือใหคณะ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบภายใน 14 
วันทําการ 

-รางขอสอบ 
-สงใหคณะกรรมการสอบ
พิจารณารับรอง 
-จัดเตรียมขอสอบท่ีผาน
การรับรองจากกรรมการ
สอบทุกทานเพื่อสงให
นักศึกษา 
-ประสานคณะกรรมการ
สอบเพ่ือแจงสถานท่ี
พิจารณาผลสอบ 

-พิจารณาราง
ขอสอบ  
-ใหความเห็นชอบ 

วันที่14 วัน
รับขอสอบ 

-รับขอสอบจากประธาน
คณะกรรมการสอบ 
 

  -สงขอสอบใหนักศึกษา  
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วัน นักศึกษา เจาหนาที่ประจํา
หลักสูตร 

หลักสูตร ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ
สอบ 

วันที่30 วัน
สอบตาม
ประกาศ 
หรือวันสง
คําตอบ 

-สงคําตอบหรือเลมคําตอบ
ตามคําถาม QE และใบ
ประเมินผลการสอบQE ใหกับ
คณะกรรมการสอบทุกคน  
  

-จัดแบบฟอรมการ
ประเมินผลสอบให
นักศึกษาเพื่อนักศกึษา
จะไดสงให
คณะกรรมการทุกทาน 

-รับเลม QE และพิจารณา รับเลม QE และ
พิจารณา 

 
วันที่37 
วันประชุม
พิจารณา
ผลสอบ 
 

    
-ประชุมพิจารณา และเสนอผลการสอบภายใน 
1 สัปดาหหลังวันสอบ 
-คณะกรรมการสอบทุกคนลงนามเห็นขอบใน
แบบประเมินผล (Qualifying Examination 
Evaluation Form) 
-ประธานเรียกนักศกึษาพบเพ่ือรับทราบผลสอบ 

วันที่หลัง 
37 
วันรับผล
สอบ 

-รับทราบผลการสอบจาก
ประธานและลงนามในเอกสาร 
(Qualifying Examination 
Evaluation Form) 
-ยื่นใบแจงผลการสอบวัด
คุณสมบัต ิตอประธาน
หลักสูตรเพ่ือลงผลการสอบ
และลงนาม 
-นําใบแจงผลสอบที่ประธาน
หลักสูตรลงนามยื่นตอ
เจาหนาที่บริการการศึกษา
ประจําหลักสูตร 

-รับใบแจงผลการสอบ
วัดคณุสมบัติ และ
ดําเนินการผานคณะไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัย 
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แนวปฏิบตัิในการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 

เพื่อใหการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
(หลักสูตรปกติ) เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษาผูเขาสอบ ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเรงรัดการสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรจึงไดกําหนดแนวปฎิบัติการ
สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) ไวดังนี้ 

แนวปฏิบัตินีเ้ริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษารหัส 57... ปการศกึษา 2559 เปนตนไป     
1. ใหนักศึกษารหัส 57 ... ที่ประสงคจะขอสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ยื่นเอกสาร ดังนี้ 

1.1 แบบคํารองขอสอบ พย.ด. 4  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ภายในเดือน
ที่ 3 ของภาคการศึกษาที่ 1  

1.2 แบบสมัครสอบวดัคุณสมบติั/สอบประมวลความรู (ดาวนโหลด : http://
www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=21&&m=9&&s=904) โดยกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมใหครบถวนและยื่นใหกับเจาหนาที่หนวยบัณฑิตตรวจสอบการชาํระคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบพรอมลงนามการพิจารณา จากนั้นนักศึกษานาํเอกสารดังกลาวไปยืน่ ณ บัณฑิตวทิยาลัย
ตอไป 

2. ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรจะกําหนดวันสอบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดําเนินการยื่นเสนอ
สอบ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาทั่วไป (Major advisor)            ประธาน 
กรรมการรวม  (Co-advisor) 1    กรรมการ 
กรรมการรวม (Co-advisor) 2         กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูแทน   กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒินอกสาขา     กรรมการ 
(ทั้งนี้ขอใหกรรมการรวม (Co-advisor) 1 ทานทําหนาที่ เลขานุการในการสอบ) 

3. คณะกรรมการสอบรวมกันกําหนดขอสอบสําหรับ Take home examination โดยใหครอบคลุมเนื้อหา 
4 ดานไดแก ปรากฏการณที่สนใจ ปรชัญาที่เปนพื้นฐานในการเติมชองวางของความรู แนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวของกับปรากฏการณที่สนใจและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูที่เก่ียวของกับปรากฏการณ 

4. นักศึกษารบัขอสอบวัดคุณสมบัตจิากประธานคณะกรรมการสอบ หลังยื่นคํารองขอสอบ(พย.ด.4) แลว 14 
วัน 

5. นักศึกษาสงคําตอบใหประธานคณะกรรมการสอบภายใน 14 วัน นับจากวันรับขอสอบ หรือไมเกินวันที่
กําหนดสอบที่ระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 

6. คณะกรรมการสอบพิจารณาผลสอบภายใน 1 สัปดาห และแจงผลสอบใหเจาหนาที่หลักสูตรทราบเพื่อ
ดําเนินการเสนอผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป ตามขอบังคับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๓ เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแลว ให
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑  สัปดาหหลังวันสอบ 
สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบ
ใหม ทั้งนี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
ในกรณีที่นักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน         ลงวันที่    10     มีนาคม    2560 

                                     
 

- ลงนาม - 
(รองศาสตราจารย ดร.ลินจง   โปธิบาล) 

                                     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ 
 
                                                                        

ประกาศแจงปรับเปลี่ยนสารระเก่ียวของกับขอ 1.2 แบบสมคัรสอบวัดคุณสมบัต/ิสอบประมวลความรูนั้น 

ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบันทึกขอความเรื่อง แจงปรับเปลี่ยนการสมัครและสงผลสอบ
วัดคุณสมบัต/ิสอบประมวลความรู ครั้งแรก และการสอบแกตัว ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ใหการสอบครั้ง
แรกยกเลิกการยื่นแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยรายบุคคล ดังนี ้
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5. การทําวิทยานิพนธ 
ขั้นตอนการขอสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะตองทําดุษฎีนิพนธตามแบบการศึกษาที่เรียน โดยแบบ 1.1 และ 2.1
ดุษฎีนิพนธจํานวน 36 หนวยกิต แบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธจํานวน 48 หนวยกิต โดยสามารถลงทะเบียนดุษฎี
นิพนธแบบแบงหนวยกิตเมื่อไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธแลว และ/หรือลงทะเบียนพรอมกับการ
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ซึ่งข้ันตอนในการทําดุษฎีนิพนธมีดังตอไปนี ้

1. ภายหลังนักศึกษาผานการสอบวัดคุณสมบัติแลว ใหนักศึกษาพัฒนาตอยอดเปนโครงราง 
ดุษฎีนิพนธฉบับยอ โดยตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัยในสวนของ
ความสําคัญและความเปนมาของปญหาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย สําหรับการทบทวนวรรณกรรมใหเขียน
เฉพาะหัวขอที่จะทบทวน กอนสงโครงรางฯเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2. สงโครงรางดุษฎีนิพนธเขารับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
จากนั้นปรับแกไขโครงรางดุษฎีนิพนธตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

3. จัดทําโครงรางดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณกอนขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดย ย่ืนคํารอง 
ขอสอบโครงรางฯ ลวงหนา 10 วันทําการ ผานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือเสนอตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะคณะฯซึ่งจะ
แตงตั้งคณะ กรรมการสอบโครงรางฯ ทั้งนี้การสอบจะเปนการสอบปากเปลาแบบเปดเผยใหบุคคลท่ีสนใจ
รวมรับฟงดวย 
 
การเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

1. นักศึกษาที่ผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธแลวจะตองจัดทําเอกสารบทคัดยอ และยื่นคํารอง 
ขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ  ผานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ     

2. หลังการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ  ใหนักศึกษาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สอบ และจัดทําบทคัดยอโครงรางดุษฎีนิพนธ (พยม.5) เสนอเพ่ือใหคณะกรรมการสอบพิจารณาและลงนาม
ใหความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวาการสอบเปนโมฆะ จากนั้นยื่นคํารองขอ
อนุมัติ หัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ  ผานประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ     

3. หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธแลว ใหนักศกึษาเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธเพ่ือ 
ขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ กอนการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธในขั้นตอนอื่นๆตอไป  

4. หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธแลว ใหนักศึกษายื่นคํารองรองขอแตงตั้ง 
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ผานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือเสนอตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯซึ่งจะเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยทําการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธตอไป 

  
การเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ 
 1. นักศึกษาที่ดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ  และจัดทํารูปเลมดุษฎีนิพนธเสร็จแลว  จึงจะสามารถเสนอ
ขอสอบดุษฎีนิพนธไดโดยยื่นคํารองผานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  และประธาน
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ซึ่งจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธตามองคประกอบที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  การสอบจะ
เปนการสอบปากเปลาโดยมีการประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมรับฟงการสอบได 

2. หลังผานการสอบดุษฎีนิพนธ ใหนักศึกษาปรับแกไขบทคัดยอและสงตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษาอังกฤษ และปรับแกไขรายงานดุษฎีนิพนธใหถูกตองสมบูรณตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ เสนอบทคัดยอที่แกไขแลวใหรองคณบดีพิจารณาและลงนามใหความเห็นชอบ จากนั้นรีบ
ดําเนินการในการจัดสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามกําหนดในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  จัดทําตนฉบับผลงานดุษฎีนิพนธ (manuscript) สําหรับสงตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรกจํานวน
อยางนอย 1 เรื่อง  พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก  ทําการ
ปรับแกไข manuscript จนกวาจะไดรับการตอบรับใหตีพิมพ แลวจึงยื่นเรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
พรอมสงหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ 
 
ขอแนะนําในการทําดุษฎีนิพนธและการเสนอขอสําเรจ็การศึกษา 
 1.  การเสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

1) นักศึกษาตองศึกษาแนวปฎิบัตกิารศกึษาและการเรงรัดการทําดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษา 
และแนวปฏิบัติการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธและการสอบดุษฎีนิพนธ รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาอยางละเอียด 

2)  นักศึกษาตองเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธผานประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯใหความเห็นชอบ  
  2.  การเสนอขอสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ  

1)   ใหนักศึกษากรอกแบบฟอรม พย.ด. 4 พรอมแนบหลักฐานการสอบภาษาตางประเทศ 
และหลักฐานการลงทะเบียน 0 หนวยกิต ทั้งนี้การกําหนดวันสอบจะดําเนินการหลังจากนี้อยางนอย   10 
วันทําการ 

2)  ภายหลังบทคัดยอโครงรางดุษฎีนิพนธใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงราง
ดุษฎีนิพนธกอนเสนอใหคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ หลังจากนั้น
คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯจึงจะเสนอบัณฑิตวิทยาลัยทําการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธตอไป 

3) นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร และคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงานที่เก่ียวของหากจําเปน 
หลังจากไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลวจึงเริ่มทําการเก็บรวบรวมขอมูลได 

4) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ และมีความประสงคจะขอจัดทําหนังสือ
ราชการที่ใชในกระบวนการทําวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ อาทิเชน หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ   หนังสือขออนุญาต
เขาเก็บขอมูลในหนวยงานตาง ๆ นักศึกษาจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของคณะ ฯ มาพรอมใบคํารอง พย.ด. 1 ทุกครั้ง  

5) นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธตามแบบฟอรมรายงาน
ความกาวหนา (study progress report) ใหประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและประธาน
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา (ยกเวนภาคฤดูรอน) ในกรณีที่นักศึกษาประสงคจะ
รายงานความกาวหนาดวยวาจา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 3.  การเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ 
               นักศึกษาจะตองตรวจสอบความถูกตองเชิงวิชาการของการเขียนรายงานกอนสงดุษฎีนิพนธ
ฉบับสมบูรณพรอมแนบแบบฟอรม พย.ด.4 ท้ังนี้การกําหนดวันสอบจะดําเนินการหลังจากนี้อยางนอย 10 
วัน  
 4.  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
       นักศึกษาที่จะขออนุมัติสําเร็จการศึกษา จะตองแนบหลักฐานการตีพิมพหรือหนังสือตอบรับพรอม
ผลงานที่ตีพิมพ ทั้งนี้การตีพิมพดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธที่นักศึกษาไดทํารวมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แนวปฏิบตัิในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การสอบวิทยานิพนธ แบบ online 
สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 

รับรองในประชุมวิสามัญ 1/2563 วันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
------------------------- 

คําชี้แจง: แนวปฎบิัตินี้ใชสําหรับการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ แบบ online 
  สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 

 

โปรแกรมท่ีใชสอบ: เปนโปรแกรมสําหรับการประชุม online ที่มีใชในปจจุบัน เชน ZOOM หรือ 
Microsoft-team หรือ line เปนตน  ซึ่งกําหนดโดยประธานการสอบ เจาหนาที่บริการการศึกษาของ
หลักสูตร (คุณกานต แสนเสมอ) จะสอบถามจากประธานสอบ และแจงคณะกรรมการสอบเก่ียวกับชนิด
ของโปรแกรมที่จะใชสอบ 
 

ผูสนใจเขาฟงการสอบ:   
1. ติดตามการประชาสัมพันธวัน-เวลาสอบ ซึ่งจะเสนอโดยเจาหนาที่บริการการศึกษาของหลักสูตร  
(คณุกานต แสนเสมอ) และจะเริ่มประชาสัมพันธพรอมกับการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ  
2. กอนถึงวันสอบใหผูสนใจเขารวมฟงการสอบแจงความประสงคจะรวมรับฟงการสอบ กับเจาหนาที่บริการ
การศกึษาของหลักสูตร (คุณกานต แสนเสมอ)  
3. วันสอบ ผูสนใจเขาฟงการสอบจะไดรับรหัสเพ่ือเขาโปรแกรม online ท่ีจะใชในการสอบ จากเจาหนาที่
บริการการศึกษาของหลักสูตร (คุณกานต แสนเสมอ) ทั้งนี้เจาหนาที่บริการการศึกษาจะแจงรหัสเขา
โปรแกรมเมื่อไดรับการประสานจากคณะกรรมการสอบเทานั้น (ไมมีการแจงรหัสกอน) 
 

ผูสอบ  
1. สงเอกสารเลมสอบใหคณะกรรมการตามกําหนด อาจเปนไฟลหรือ hard copy ตามความประสงคของ
คณะกรรมการสอบแตละทาน 
2. นําเสนอสรุปสาระใหกระชับ 15-20 นาที ดังนี้ 

2.1 การสอบโครงราง เนนการสรุปประเด็นบทที่ 1-3 และตอบขอซักถามของคณะกรรมการ 
2.2 การสอบปองกันวิทยานิพนธ เนนการสรุปประเด็นบทที่ 4-5 และตอบขอซักถามของ

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการสอบ: ดําเนินการสอบดังนี้ 
1. ประชุมหารือของคณะกรรมการสอบในประเด็นท่ีไมชัดเจน กอนการนําเสนอของนักศึกษา  
2. เม่ือหารือประเด็นสําคัญเสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบประสานกับเจาหนาที่บริการการศกึษาของหลักสูตร 
(คุณกานต แสนเสมอ) เพ่ือแจงรหัสเขาโปรแกรม online ที่ใชสอบ ใหแกผูสอบและผูสนใจเขาฟงการสอบ 
3. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น  

3.1 ผูสอบ และผูสนใจเขาฟงการสอบ ออกจากโปรแกรม online ที่ใชสอบ 
3.2 คณะกรรมการสอบหารือเพ่ือสรุปผลการสอบโดยโปรแกรม online เม่ือหารือผลการสอบ

เสร็จสิน้คณะกรรมการสอบประสานผูสอบใหเขาโปรแกรม online เพ่ือรับฟงผลการสอบจากคณะ
กรรมการฯ 
หมายเหต:ุ การลงนามในเอกสารตางๆ ที่ประกอบการสอบโครงรางหรือสอบปองกันวิทยานิพนธ ให
ดําเนินการตามข้ันตอนปกติ และใช electronic เพ่ือลงนาม 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แบบเสนอหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อสอบหัวขอโครงรางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

 

1.  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ  

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  

2.  ชื่อ - สกุล นักศึกษา                                      รหสัประจําตัว    

3.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
5. วัตถุประสงคการวิจัย  
6.  คําถามการวิจัย / สมมุติฐานการวิจัย  

7.  นิยามศัพท  

8.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 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.   สถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล   

11.   ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล   

12.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย   

13.   เอกสารอางอิง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจาํคณะพยาบาลศาสตร์ 

  ในคราวประชุมสามัญครังท ี /  วนัท ี  กมุภาพนัธ์  
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Faculty of Nursing, Chiang Mai University 

Necessary topics for proposal examination (M.N.S program) 

 

 

1.  Thesis Title 

Thai 

English 

2.  Name - Surname                                                     Student’s Code 

3.  Thesis advisor / Thesis advisory committee 

4.  Significance of the problem 
5. Research Objective 
6.  Research question / Research hypothesis 

7.  Definition 

8.  Literature review and conceptual framework 

9.  Methodology 

 9.1  Research design 

 9.2  Population and sample 

 9.3  Research instrument 

 9.4  Quality of the instrument 

 9.5  Human rights (ETHICS) 

 9.6  Data collection   

 9.7  Data analysis 

10.   Place for collecting data 

11.   Time duration for collecting data 

12.   Expected benefit from research 

13.   References 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แบบเสนอหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ   

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะฯ   

และเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางตอบณัฑิตวิทยาลัย 

 

1.   ชื่อ – สกุล      รหัสประจําตัว   

2.  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ   

ภาษาไทย   
  ภาษาอังกฤษ   

3.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ   

4.  วัตถุประสงคการวิจัย  

5.  คําถามการวิจัย / สมมุติฐานการวิจัย   

6.  นิยามศัพท   

7.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กรอบแนวคิดทฤษฎี     

8.  ขอบเขตของการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย  

 8.1  แบบการวิจัย  

 8.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 8.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 8.4  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น) 

 8.5  การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง  

 8.6  ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล  

 8.7  การวิเคราะหขอมูล  

9.  สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล  

10. ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

12. เอกสารอางอิง 

 

 

***ความยาวของเนื้อหาทั้งหมด ไมควรเกินกระดาษขนาด A4  จํานวน 15 – 20 หนา*** 
 

 

 

 

 

 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ในคราวประชุมสามัญคร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 

Version  :  เห็นชอบในการประชุมสามญั ครังที......................เมือวนัที..............................................................         หน้า  จาก  
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Faculty of Nursing, Chiang Mai University 

Necessary topics Thesis / Dissertation Proposal Approval.  

(Submit to Graduate School) 

 

1.   Name - Surname                     Student’s Code 

2.  Thesis Title 

Thai 
  English 

3.  Thesis advisor / Thesis advisory committee 

4.  Research Objective  

5.  Research question / Research hypothesis 

6.  Definition 

7.   Significance of the problem and Literature review and conceptual framework 

8.  Methodology 

 8.1  Research design 

 8.2  Population and sample 

 8.3  Research instrument 

 8.4  Quality of the instrument (Validity and reliability) 

 8.5  Human rights (ETHICS) 

 8.6  Data collection  

 8.7  Data analysis 

9.  Place for collecting data 

10. Time duration for collecting data 

11. Expected benefit from research 

12. References 

 

 

***  The length of document should not be more than 15-20 pages (A4) *** 
 

 

 

 
 
 
 

 

Version 1 :  Agreed in ordinary meeting, Session………….…..., Date………………………...……..……           Page 1  of  15 
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5. ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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หมวดวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 



 
 

 
    

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี   20/2564 

เรื่อง  เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
----------------- 

 เพ่ือให้เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  อาศัยความตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เงื่อนไขภาษาต่างประเทศที่ใช้  
เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือการทำปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด  ประกอบกับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม     
ครั้งที่  7/๒5๖4  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม   ๒๕๖4  จึงกำหนดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๑. ประกาศฉบับนี้  ให้ใช้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖4 (รหัส ๖4)   
เป็นต้นไป  สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๖4 (รหัส  ๖3 ลงไป)  สามารถเทียบใช้เกณฑ์ใหม่นี้ได้
เป็นกรณีไป 
 ๒. กำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหนึ่ง สำหรับการผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ โดยมี
เกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง ดังนี้ 

สถาบัน คะแนนสำหรับคุณสมบัติ 
ผู้เข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกทุกแบบ 

คะแนนสำหรับ 
หลักสูตรปกติ  

ระดับปริญญาโททุกแบบ 

คะแนนสำหรับหลักสูตร
นานาชาติทุก 

ระดับ และหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกทุกแบบ 

CMU-eTEGS  45    60  65 

IELTS  4.0    5.0  5.5 

TOEFL    ITP:    430  

  CBT:   117 

  IBT:    39 

 ITP:  450 

 CBT: 133   

     IBT: 45      

    ITP:  523 

 CBT:  193 

 IBT:   69 

TOEIC   ไม่รับ  650*   ไม่รับ 

CU-TEP **  45%   60%  65%  

TU-GET/ 

TU-GET(CBT)** 

 45%   60%  65% 

KU-EPT **  45%   60%  65% 

DynEd  0.5 (CEFR = A1)   2.5 (CEFR = B2)  3.0 (CEFR = C1) 

CMU e-Grad **  45%   60%  65%  

 หมายเหตุ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 * หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  
 ** ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าจำนวน %  ที่กำหนด จากคะแนนเต็มที่กำหนดไว้   
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 กรณีการรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/Agreement) ทั้ งหลักสูตร       
ปริญญาคู่ หรือหลักสูตรควบสองปริญญา (Double Degree) หรือหลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree) หรือ
หลักสูตรปริญญาที่สอง (Second Degree) หรืออ่ืน ๆ การขอเทียบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศตามนัยของ
ข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจะต้องระบุไว้ในเอกสารความร่วมมือทางวิชาการให้ชัดเจน 
และต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา   และกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน ก่อนเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ก่อนการรับเข้าศึกษา หรือก่อนการเสนอ
หัวข้อและโครงร่างเพ่ือทำปริญญานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท แบบ ๓ ต้องผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศก่อนการเสนอขอสอบปริญญา
นิพนธ์    
 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกแบบ และนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ ต้องผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ ก่อนการเสนอหัวข้อและโครงร่างเพ่ือทำปริญญานิพนธ์ มิฉะนั้น จะถือว่าการอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างปริญญานิพนธ์ ตลอดจนการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์เป็นโมฆะ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกต่อเนื่องทันที สามารถใช้ผลคะแนน
ภาษาต่างประเทศจากระดับปริญญาโทที่สอบจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรองมาใช้ในระดับปริญญาเอก
ได้ ยกเว้น ผู้ใช้ผลการสอบ TOEIC ในระดับปริญญาโท ไม่สามารถนำผลการสอบมาใช้ในระดับปริญญาเอกได้   
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกแบบ ต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด 
มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนไปก่อน 
 
 ๓. ผลคะแนนภาษาต่างประเทศจะต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี   ณ วันที่ยื่นเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย และ
สามารถใช้ผลคะแนนนี้ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนสำเร็จการศึกษา 
 

4. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐานของ CMU-eTEGS  สามารถเลือกใช้วิธีการเข้า 
เรียนหลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills (General English) ที่ประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน หรือหลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills 
(Vocabulary and Usage) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพทแ์ละไวยากรณ์ หรือ เรียนแบบเข้มสำหรับนักศึกษา
บัณ ฑิ ตศึกษา (Intensive Integrated English for Graduate Students) ที่ ป ระกอบด้ วย เนื้ อห าเกี่ ยวกับ 
ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และการนำเสนอ ในเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่จัดสอนโดย
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (HAS Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
และผ่านการสอบการวัดผลสัมฤทธิ์หรือผลการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้ 
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ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ) ทุกแบบ 

สถาบัน คะแนน หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรบัพื้นฐานเพื่อเทียบเคียงคะแนน 40 สำหรับเข้าเรียนหลักสูตร Intensive Integrated 
English for Graduate Students 60 ชั่วโมง 
CMU-eTEGS 

 
30 – 34 หลักสูตร  English Language Preparation for Academic Skills 

(General English) รวม 30 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
และสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนนสอบรวมทั้งหมด  

 35 – 39 หลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills  
(Vocabulary and Usage) รวม 15 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 และสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนนสอบรวมทั้งหมด 

หลักสูตรอบรมเข้มเพื่อเทียบเคียงการผ่านเกณฑ์ 60 คะแนน 
CMU-eTEGS 
 

40 – 59 หลักสูตร Intensive Integrated English for Graduate Students รวม 
60 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านการสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์หรือผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 
ระดับปริญญาเอก ทุกแบบ/หลักสูตรนานาชาติทุกระดับ 

สถาบัน คะแนน หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 
หลกัสูตรปรบัพื้นฐานเพื่อเทียบเคียงคะแนน 45 สำหรับเข้าเรียนหลักสูตร Intensive Integrated 
English for Graduate Students 60 ชั่วโมง 
CMU-eTEGS 

 
35 – 40 หลักสูตร  English Language Preparation for Academic Skills  

(General English) รวม 30 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
และสอบผ่านเกณฑร์้อยละ 60 ของคะแนนสอบรวมทั้งหมด  

 41 – 44 หลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills  
(Vocabulary and Usage) รวม 15 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 และสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนสอบรวมทั้งหมด 

หลักสตูรอบรมเข้มเพื่อเทียบเคียงการผ่านเกณฑ์ 65 คะแนน 
CMU-eTEGS 
 

45 – 64 หลักสูตร Intensive Integrated English for Graduate Students รวม 
60 ชั่วโมง โดยต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านการสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์หรือผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 
  ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถสมัครอบรมที่ HAS Center และทางช่องทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 14 
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป    โดย HAS Center จะเริ่มเปิดหลักสูตร English Language Preparation for 
Academic Skills (General English) 30 ชั่วโมง  และ English Language Preparation for Academic Skills 
(Vocabulary and Usage) 15 ชั่วโมง ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
* หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  
  ให้ใช้ ผลการสอบจากสถาบัน TOEIC     ได้แก่  หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)  
 (ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม  2564) 
 - สาขาวิชาทัศนศิลป์     คณะวิจิตรศิลป์  
 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 - ทุกสาขาวิชา        คณะบริหารธุรกิจ  
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย   
  
** คะแนนสอบตามประกาศของสถาบัน  ไม่น้อยกว่าจำนวน %  ที่กำหนด จากคะแนนเต็มที่กำหนดไว้  

 
*** The UK government classifies the following overseas countries as majority native English    
     speaking: 
 Antigua and Barbuda  Australia The Bahamas  Barbados 
 Belize    Canada  Dominica  Grenada 
 Guyana    Ireland  Jamaica  New Zealand 
 St Kitts and Nevis  St Lucia St Vincent and the Grenadines 
 Trinidad and Tobago  United Kingdom   
 United States of America 
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หลักสูตรปรับพ้ืนฐานเพือ่เทียบเคียงคะแนน 
 
 

หลักสูตร   English Language Preparation for Academic Skills (General English)   30 ชัว่โมง 
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)    คะแนน  30-34  
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา/เอก (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนน  35-40 
  เนื้อหา 30 ชั่วโมง ประกอบด้วยคำศัพท์ 7.5 ชั่วโมง ไวยากรณ์ 9 ชั่วโมง และการอ่าน 13.5 ชั่วโมง   
  สอบย่อยประมาณ 3 ครั้ง 
  อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท 
 
หลักสูตร   English Language Preparation for Academic Skills (Vocabulary and Usage)  15 ชั่วโมง 
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกต)ิ    คะแนน  35-39  
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา/เอก (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนน  41-44 
  เนื้อหา ๑๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วยคำศัพท์  7 ชั่วโมง และไวยากรณ์ 8 ชั่วโมง   
  สอบย่อยประมาณ 2 ครั้ง 
  อัตราค่าลงทะเบียน  2,500 บาท 
 
ข้อกำหนดในการอบรม 
 ต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80   
      การสอบผ่านตามเกณฑ์   
  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)      ร้อยละ  55  คะแนนของคะแนนสอบรวมทั้งหมด  
                 ระดับปริญญาโท เอก (หลักสูตรนานาชาติ)  ร้อยละ  60  คะแนน ของคะแนนสอบรวมทัง้หมด 
      สอบย่อย 2-3 ครั้ง 
 
การสมัครอบรม 
 สมัครที ่HAS Center และทางช่องทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป    
 https://www.facebook.com/hascenter.chiangmaiuniversity/ 
 
การอบรม 
 5 กรกฎาคม  2564  เป็นต้นไป  (ออนไลน์) 
 หลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills (General English) 30 ชั่วโมง   
 หลักสูตร English Language Preparation for Academic Skills (Vocabulary and Usage) 15 ชั่วโมง  
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ขอบังคับ มช. บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑/๔๑ พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
CMU Regulation on Graduate Education 2559 B.E. 1/41 with English Translation 1 Nov. 2016 

 
 

ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ
ความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
โดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๙ เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหการรับรองเปนกรณีไป 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ สวนงานวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบังคับนี้ 

“อาจารยประจํา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีดํารงตําแหนง อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
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ขอบังคับ มช. บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒/๔๑ พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
CMU Regulation on Graduate Education 2559 B.E. 2/41 with English Translation 1 Nov. 2016 

สําหรับกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 
อาจารยหรือบุคลากรของสถาบันท่ีมีความรวมมือนั้น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับนี้ อาจไดรับการ
แตงต้ังใหเปน อาจารยประจํา อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวแตกรณี ตามความหมายของขอบังคับนี้ดวย 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
“อาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา อาจารยประจํา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในการทํา

หนาท่ีเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ 
อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ และอาจารยผูสอบประมวลความรู ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาท่ี
ขางตน 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในบัณฑิตวทิยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจยัในสาขาวิชาดังกลาว 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ
บริหารและพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา 

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกนิกวา ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวน หลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวิชาเดยีวกัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก ๑ หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซํ้ากันไดไมเกิน ๒ คน 

“อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงมีความรู 
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยเปนอยางด ี หรือ
เปนท่ีประจักษ 

“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคลากรภายในท่ีไมใชอาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ หรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณสูง ในสาขาวชิาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาเปนอยางดี หรือเปนท่ีประจักษ 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

“พหุวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Multidiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร 
ท่ีมีการผสมผสาน ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกัน ในลักษณะท่ียังคงความโดดเดนของศาสตรดั้งเดิม 
หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ท่ีนักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักตางๆ มาผสมผสานกัน 
แลวนําความรูท่ีไดไปประยกุตในการประกอบวิชาชีพ 
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 “วิทยาการขามศาสตร” ภาษาอังกฤษใช “Cross Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือศาสตร ท่ีอาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแกปญหาในศาสตรหรือสาขาวิชาหน่ึง โดยอาศัยมุมมองหรือ
วิธีการของศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน 

“สหวิทยาการ” ภาษาอังกฤษใช “Interdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร ท่ี
มีการบูรณาการ ความรูจากศาสตรหลักตางๆ เขาดวยกนัอยางกลมกลืน จนเกิดเปน ศาสตรใหม ทําใหไดรับ 
เคร่ืองมือ แบบจําลอง หรือ วิธีการใหม ท่ีโดยปกติไมสามารถดําเนินการไดหากใชศาสตรดั้งเดิมแยกจากกัน 

“วิทยาการเปล่ียนผาน” ภาษาอังกฤษใช “Transdiscipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา หรือ 
ศาสตร ท่ีอาศัยองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวม กัน เพื่อการ
แกปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตองดําเนนิการทุกดานพรอมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี
และมีประสิทธิภาพ 

“วิทยาการแถบกวาง” ภาษาอังกฤษใช “Broadband Discipline” หมายความวา วิทยาการ สาขาวิชา 
หรือศาสตร ท่ีมีเนื้อหาสาระกวางและครอบคลุมสาขาวิชาหรือศาสตรตางๆ ท่ีสัมพันธกันและตอเนื่องกันไป 

“ปริญญาควบ” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัยแหงเดยีวกัน หรือรวมกับตางสถาบัน ท้ังในหรือตางประเทศ โดยท่ัวไปแยก
ออกเปน ๓ แบบ ไดแก ปริญญาคู (double degree) ปริญญารวม (joint degree) และ ปริญญาท่ี ๒ (second 
degree) 

“ปริญญาคู” หมายความวา การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผูเรียนสามารถเรียนและสําเร็จ
การศึกษา ๒ หลักสูตรพรอมกัน โดยไดรับใบปริญญา ๒ ใบ 

“ปริญญารวม” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากความรวมมือกัน
ระหวางสถาบัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาใบเดียว ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ และ ลงนามโดย
อธิการบดีหรือผูแทนของสถาบันท่ีรวมมือกัน 

“ปริญญาท่ีสอง” หมายความวา หลักสูตรหรือการจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน สามารถ
ขยายเวลาการศึกษาออกไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ีตองการขอรับปริญญาท่ีสอง หลังจากท่ีศึกษาครบ
ตามเง่ือนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

“ปริญญานิพนธ” ภาษาอังกฤษใช “Thesis” หมายความวา บทนิพนธท่ีมีการพรรณนาขยายความ 
เกิดจากการวิจยั คนควา หรือศึกษา ในหวัขอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยนบัเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเปน ๓ แบบ ไดแก ดุษฎีนิพนธ หมายถึง วทิยานิพนธปริญญาเอก (Dissertation or 
Doctoral Thesis) วิทยานิพนธ หมายถึง วิทยานพินธปริญญาโท (Master’s Thesis) และ การคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

“ภาษาตางประเทศ” หมายความวา ภาษาท่ีไมใชภาษาไทย 
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ขอ ๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ี จัด ควบคุม และอํานวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาตามขอบังคับนี ้
รวมท้ังมีหนาท่ีรวบรวมและเผยแพรขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ 
อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ และผูทรงคุณวฒิุ ตลอดจนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ในแตละหลักสูตร โดยปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖ คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา 

๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดมีาก (มีคาลําดับ

ข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๕๐) หรือ กรณีท่ีมีผลการเรียนดี (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอด
หลักสูตร ไมตํ่ากวา ๓.๐๐) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือ
ตามท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑติวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ 

๖.๒ ไมเคยถูกคัดช่ือออก อันเนื่องจากความประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด 

๖.๓ เปนผูท่ีไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

๖.๔ มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๗ การรับเขาศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

ท้ังนี้ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก แตอยูระหวางรอผลการศึกษาตามขอ ๖ 
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษา เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

๘.๑ นกัศึกษาเต็มเวลา (full time student) หมายความวา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา 
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๘.๒ นกัศึกษาสมทบ หมายความวา นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
หรือลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือทําการวิจัย โดยไมมีสิทธ์ิรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย 

๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความวา นักศึกษาท่ีขาดคุณสมบัติ หรือเง่ือนไขของการรับเขา
บางประการ หรือมาสมัครเขาศึกษาไมตรงตามกําหนดภาคการศึกษา ท่ีสาขาวิชาเหน็วานาจะเปดโอกาสให
นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษา ไดทดลองเรียน ตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมบางประการ โดยไมมีสิทธ์ิรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง จากมหาวิทยาลัย และเม่ือผานเง่ือนไขตามที่
กําหนดนั้นแลว จึงเปล่ียนสภาพเปนนักศึกษาเต็มเวลาได 

ท้ังนี้ แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๙ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูท่ีไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ ๑๐ ระบบการศึกษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษา ดังนี้ 
๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบงการศึกษาใน ๑ ปการศึกษา ออกเปน ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปนภาคการศกึษา
ไมบังคับ โดยจัดจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชา ท่ีจําเปนตองเปดสอนในภาค
การศึกษาพเิศษ หรือนอกเวลาราชการ เพื่อการฝกงาน ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวิชานน้ันไมถือเปนการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ แตใหถือเสมือนวาเปนสวน
หนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดป มีระยะเวลา การศึกษาไมนอยกวา ๔๐ สัปดาห โดยมี
ระยะเวลาเร่ิมตนการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการส้ินสุดการศึกษา ของแตละกระบวนวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในบางกระบวนวิชา โดยบัณฑติ
วิทยาลัยอาจกาํหนดใหมี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปการศึกษาซ่ึงเปนระยะการศึกษาไมบังคับเพิ่มข้ึนอีก โดย
ใชเวลาและจํานวนช่ัวโมงเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และประกาศในแตละปสําหรับนกัศึกษา แตละคน แตละช้ัน
ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม 

๑๐.๑.๓ ระบบหนวยการศกึษา (module) คือ ระบบท่ีแบงชวงการจดัการเรียนการสอนให
เปนไปตามหวัขอการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค 
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๑๐.๒ มหาวทิยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจดัเนื้อหาวชิาท่ีสอนออกเปนกระบวนวชิาและกําหนด
ปริมาณความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับเกณฑ
กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้

๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพ่ือเสริมทักษะ ไม
นอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๓ กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหเทียบ
ปริมาณเปน ๑ หนวยกิต 

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเง่ือนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพ่ือให
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของกระบวน
วิชาใดใหถือเปนโมฆะในกระบวนวิชานัน้ 

๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีช่ือกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวิชากํากบัไว 

๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดวยช่ือยอของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวนวิชา 

๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบดวยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับ
การศึกษาของกระบวนวิชาดงันี้ 

“๗” “๘” “๙” แสดงถึง กระบวนวิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 
“๑” “๒” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน 

๑๐.๗ ในกรณีท่ีปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหสวนงานตรวจสอบวาไมมีนกัศึกษาตกคางท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๔ ป 

ขอ ๑๑ หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหวุิทยาการ วิทยาการขามศาสตร วิทยาการเปล่ียนผาน 
หรือวิทยาการแถบกวาง โดยใหปริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี ้

๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑติ
ช้ันสูง และปริญญาเอก ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 
๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 
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เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองและมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวชิาชีพใหมีความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติได ไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ 

หลักสูตรปริญญาโท แบงการศึกษาเปน ๔ แบบ คือ 
แบบ ๑ เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ และ

ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกติ 
แบบ ๓ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต และการทําการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
แบบ ๔ เปนแบบท่ีเนนการศึกษากระบวนวิชา ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือ 

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซ่ึงมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมิใชเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เนนการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

หากตองการศกึษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน โดยเทียบโอนหนวยกติไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เขาศึกษา 

๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
เปนหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา เนนการพัฒนานกัวิชาการหรือนกัวิชาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจยัเพื่อพฒันานักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพข้ันสูง คือ 

แบบ ๑ เปนแบบท่ีเนนการวจิัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

แบบ ๑.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม
นอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ ๑.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

แบบ ๒ เปนแบบท่ีเนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือวชิาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพ่ิมเติม ดังนี ้

แบบ ๒.๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ และศึกษากระบวนวิชาในระดบับัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ 

แบบ ๒.๒ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษาอีกไม
นอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีใช

ภาษาไทยเปนส่ือหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเปนดวยกไ็ด 

๑๑.๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (international program) หมายความวา หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงท่ีมีโครงสรางกระบวนวิชา ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติไดศึกษารวมกนัโดยใช
ภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียนการสอน 

๑๑.๓.๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) หมายความวา หลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอ่ืนเปนส่ือหลักในการเรียนการสอนรวมกับภาษาไทย 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร ดังนี้ 
๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใชเวลา

การศึกษาปกติ ๑ ปการศึกษา หรือเทียบเทา หรือตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเวลาศึกษาปกติ ๒ ปการศึกษา หรือเทียบเทา 
๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) ผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๕ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 
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(๒) ผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใชเวลาศึกษาปกติ ๓ ป
การศึกษา หรือเทียบเทา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหทําไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจาํเปนทางวิชาการ หรือมีเหตุ
สุดวิสัย ภายใตหลักเกณฑ ดังนี ้

๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองไมเกิน ๓ 
ปการศึกษา 

๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตองไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 

(๑) สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๘ ป
การศึกษา 

(๒) สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองไมเกิน ๖ ป
การศึกษา 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อาจ
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยูได ท้ังนี ้ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ 

๑๑.๗ การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เชน หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความรวมมือ
ระหวางสถาบัน หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบตางๆ ใหจัดทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปน
กรณไีป 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยจดัใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษาถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับ

ปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนการศึกษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธนกัศึกษา
ปริญญาเอกทําหนาท่ีวางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทําดุษฎีนพินธของนักศึกษา 

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา 
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ท้ังนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ และมหาวิทยาลัยไดรับ
หลักฐานครบถวนแลว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอักษรลําดับข้ัน B ข้ึนไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้า
อีกไมได และใหถือวาการลงทะเบียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้เปนโมฆะ ยกเวนกระบวนวิชาท่ีกําหนดให
สามารถลงทะเบียนเรียนซํ้าได 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติใหลงทะเบียนกระบวน
วิชาไดไมเกนิ ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต 

ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ นักศึกษาอาจลงทะเบียน
เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษไดโดยใหคณบดี
ของสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูพจิารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และกระบวน
วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้น ใหไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน W 

๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูได โดยไดรับอักษรสถานะการศึกษา เปน V 

หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะการศึกษา V แลว ประสงคจะเปล่ียนแปลง
เพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับข้ันท่ีมีการนํามาคิดคาลําดับข้ัน หรืออักษรผลการศึกษา S หรือ 
U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ใหมีแนวปฏิบัติเปนไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

๑๒.๓ การลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนกระบวนวชิา
ใดๆ แตในภาคการศึกษานั้นประสงคจะใชบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควาหรือทํากจิกรรมอ่ืนใด 
ใหดําเนินการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการและชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ และนักศึกษาทดลองเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การบอกเพ่ิมและการถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๔.๑ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละหนวยการศึกษา ภาค
การศึกษา หรือปการศึกษา แลวแตกรณ ี

๑๔.๒ ใหใชระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวน
วิชา โดยแบงการกําหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเปน ๓ กลุม คือ อักษรลําดับข้ัน (grade) ท่ีมีคาลําดับข้ัน อักษร
ผลการศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา (status) ท่ียังไมมีการประเมินผล หรือไมมีการประเมินผล 

๑๔.๓ อักษรแสดงผลการศึกษา ความหมาย และคาลําดับข้ัน 
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๑๔.๓.๑ อักษรลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษรลําดับข้ัน ความหมาย คาลําดับข้ัน 
A ดีเยีย่ม (excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (very good) ๓.๕๐ 
B ดี (good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช (fairly good) ๒.๕๐ 
C พอใช (fair) ๒.๐๐ 
D+ ออน (poor) ๑.๕๐ 
D ออนมาก (very poor) ๑.๐๐ 
F ตก (failed) ๐.๐๐ 

๑๔.๓.๒ อักษรผลการศึกษาท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
S เปนท่ีพอใจ (satisfactory) 
U ไมเปนท่ีพอใจ (unsatisfactory) 

๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไมมีการประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ให
กําหนดดังนี ้

อักษร ความหมาย 
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (in progress) 
V เขารวมศึกษา (visiting) 
W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
T ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางการดําเนนิการ (thesis in progress) 

๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงวา การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเสร็จสมบูรณ 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหการวดัผลไมสามารถดําเนินการได การใหอักษรสถานะการศึกษา I ตองไดรับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัดอยู 

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่แกอักษรสถานะการศึกษา I ใหเสร็จ
สมบูรณกอน ๒ สัปดาหเรียนสุดทายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา I เปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ U แลวแตกรณ ี

๑๔.๕ อักษรสถานะการศึกษา P แสดงวา กระบวนวิชานัน้ยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู โดยยัง
ไมมีการวดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี ้ ใหใชเฉพาะบางกระบวนวิชาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
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อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดและประเมินผลแลว ท้ังนี้ ตองกอนวนั
สุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา P ใหเปนอักษรลําดับข้ัน F หรือ อักษรผลการศึกษา U แลวแต
กรณ ี

๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวายังไมมีการวัดและการประเมินผลปริญญานิพนธ 
เนื่องจากการวจิยัอยูในระหวางดําเนินการ 

๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผูเขารวม
ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนด สําหรับการ
เรียนการสอนในกระบวนวชิานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปล่ียนอักษรสถานะการศึกษา V เปน W 

๑๔.๘ อักษรสถานะการศึกษา W แสดงวา 
๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 
๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๑๒.๑.๕ 
๑๔.๘.๓ การเรียนไมเปนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามขอ ๑๔.๗ 
๑๔.๘.๔ นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ 
๑๔.๘.๕ นักศึกษาไดถอนกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
๑๔.๘.๖ นักศึกษาไมผานการพิจารณาหวัขอโครงรางปริญญานิพนธ (thesis proposal) ใน

ระดับสาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกท่ีมีการลงทะเบียนปริญญานิพนธ 
๑๔.๘.๗ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกกระบวนวิชาท่ี

ลงทะเบียน 

๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแตละสาขาวิชา นักศึกษาตองไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C หากได
ตํ่ากวา C ตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีก จนกระท่ังไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

กรณีท่ีกระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเปนอักษรผลการศึกษา S หรือ U นักศึกษาตองไดอักษร
ผลการศึกษา S หากนักศึกษาไดอักษรผลการศึกษา U ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะ
ไดรับอักษรผลการศึกษา S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสวนท่ีเกีย่วกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม การถอนกระบวนวิชา การ
วัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานัน้โดยอนุโลม 

การพิจารณาเง่ือนไขท่ีตองผานกอนของแตละกระบวนวชิา ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
กระบวนวิชานั้นๆ 
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๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษา S, U, I, P, T, V และ W จะไมถูก
นํามาคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย (Grade Point Average, GPA) 

๑๔.๑๒ การนบัหนวยกิตสะสม 
๑๔.๑๒.๑ กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอักษรลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C หรืออักษรผล

การศึกษา S เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๑๔.๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง ใหนับหนวยกิต

สะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดเพียงคร้ังเดียวและใหนับเฉพาะคร้ังสุดทาย ยกเวนกระบวนวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหลงทะเบียนซํ้าได ใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกคร้ัง 

การนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา จะไมนบัรวมหนวยกติของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีข้ันตน 

๑๔.๑๒.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา
กัน ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวิชาใดเทานัน้ 

๑๔.๑๓ การคํานวณคาลําดบัข้ันสะสมเฉล่ีย คิดจากจํานวนหนวยกิต และคาลําดับข้ันของกระบวน
วิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน รวมท้ังกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนซํ้า ยกเวน กระบวนวิชาท่ีไดรับ
อักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษาตามขอ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันตน และ
หลักสูตรท่ีทําเฉพาะปริญญานิพนธ 

๑๔.๑๔ การคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับข้ัน
ของแตละกระบวนวิชา ตามขอ ๑๔.๑๓ มารวมกนั แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตท้ังหมดของ
กระบวนวิชาท่ีมีการวัดประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน นอกจากท่ีระบุไวในขอ ๑๔.๑๑ ในการ
หารนี้ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณีท่ีทศนิยมตําแหนงท่ี ๓ มีคาต้ังแต ๕ ข้ึนไปใหปดคาทศนยิมตําแหนงท่ี 
๒ ข้ึน 

๑๔.๑๕ กรณีท่ีนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชาใดท่ีจัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหน่ึง อาจขอเทียบ
โอนกระบวนวิชานั้นเขาไวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได ท้ังนี้ ตองไดรับอนมัุติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิานั้นๆ แลวแจงใหบัณฑิตวทิยาลัยทราบ 

๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมีการรองเรียน หรือปรากฏขอมูลวา การใหอักษรลําดบัข้ันในกระบวนวิชาใด ไม
ถูกตอง ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน เพื่อทํา
การสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว และใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๕ การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยายสาขาวิชา ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกติใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ ๑๘ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

๑๘.๑ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง และระดับปริญญาโท 
ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีใหคําแนะนําและดแูลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตร และขอบังคับ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑๘.๒ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๑๘.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก เปน

ผูใหคําแนะนําและดแูลการทําปริญญานิพนธ 
ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการต้ังแต ๒ คนข้ึนไป 

และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลักก็ได 
๑๘.๒.๒ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ทํา

หนาท่ีใหคําแนะนํา วางแผนการศึกษา และการทําดษุฎีนิพนธของนกัศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจํานวน
อยางนอย ๓ คน และใหกรรมการ ๑ คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําในบัณฑติวิทยาลัย 
หรืออาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๑๙ อาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม จะเปนอาจารยประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารยพิเศษก็ได 

การแตงต้ังอาจารยผูสอนกระบวนวิชา อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม ใหประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ัง 

ขอ ๒๐ จํานวน คุณวฒิุ และคุณสมบัติอาจารย 

๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
๒๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตอง

มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 
๒๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 
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(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๑.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาโท แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๖ ป 

๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
๒๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๓) สําหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนั้นๆ 

๒๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน อยางนอย ๕ คน 
(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

กรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวฒิุปริญญาเอก แตท้ังนี้ ตองมีคุณวฒิุข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว ไมนอยกวา ๔ ป 
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๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๒๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดงันี ้
กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวทิยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง 

กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธหลักหรือรวม แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) กรณท่ีีเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ หรือกรณี
พิเศษ เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม 

๒๐.๓.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 
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(๑) มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือในสาขาวิชาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
๒๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการเปนผลงานวิจัย 

๒๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน 
(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงศาสตราจารย 
(๒) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการเปนผลงานวิจัย 
๒๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร แบงออกเปน ๒ 

ประเภท ไดแก 
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติ

ดังนี ้
(๑.๑) มีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
(๑.๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารย 
(๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการเปนผลงานวิจยั 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธรวม ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

กรณีท่ีเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอดษุฎีนิพนธ ไมนอยกวา ๕ เร่ือง 
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กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามท่ี
กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอ
ปริญญานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

๒๐.๔.๔ อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวฒิุภายนอก แบงออกเปน ๒ 
ประเภท ไดแก 

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกบั
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

(๒) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
เชนเดยีวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม 

๒๐.๔.๕ อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ 

(๑) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวิชาท่ีสอน 

(๒) มีประสบการณดานการสอน 
(๓) มีผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

ในกรณีกระบวนวิชาท่ีสอนไมใชกระบวนวิชาในสาขาวชิาหลักของหลักสูตร อนุโลมให
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ี
อาจารยผูสอนได 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอจํานวนและคุณวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณ ี

ขอ ๒๑ หนาท่ีและภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก/รวม ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒ เง่ือนไขภาษาตางประเทศ ท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาความรูเพื่อการทําปริญญานิพนธ 
ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เปนการสอบเพ่ือประเมินความพรอมและ
ความสามารถของนกัศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ ท้ังนี ้

๒๓.๑ นักศึกษาท่ีจะสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก กอนการ
ยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย 
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๒๓.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สวนงานแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลักเปนประธาน และในจํานวนนั้นใหมีกรรมการ ๑ คนท่ีมาจากสาขาวชิา
เดียวกัน หรือใกลเคียง และไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธรวมของนักศึกษาปริญญาเอกน้ัน 

๒๓.๓ เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาํเนินการสอบแลว ใหประธานคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาหหลังวนัสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ัง โดยตองยื่นคํารอง
ขอสอบใหม ท้ังนี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบคร้ัง
แรก 

ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแกตัวไมผาน อาจยืน่คํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนมัุติโอนไปเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันได 

ขอ ๒๔ การสอบประมวลความรู (comprehensive examination) เปนการสอบเพ่ือทดสอบความรูในแนว
กวาง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเน้ือหา และความสามารถในการนําเอาความรูมา
แกปญหา ผูมีสิทธ์ิสอบตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานกระบวนวิชา
บังคับโดยไดอักษรลําดับข้ันไมตํ่ากวา C 

๒๔.๑ การสอบประมวลความรูใชบังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น 

๒๔.๒ การสอบประมวลความรูใหดําเนินการดังนี ้
๒๔.๒.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 
๒๔.๒.๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู ใหประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูแตงต้ังอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอย ๓ คน เปนคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู 

๒๔.๒.๓ เม่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรูดําเนินการสอบแลว ใหประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู รายงานผลใหบัณฑติวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหหลังวันสอบ 

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบไมผาน ใหมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ คร้ังโดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม 

ขอ ๒๕ การทาํปริญญานิพนธใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการทําปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา และใหมีการทําความตกลงกันเปนลายลักษณ
อักษร 

ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ไดแกกรณีดังตอไปนี ้

๒๖.๑ ตาย 
๒๖.๒ ลาออก 
๒๖.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖ 
๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดรักษาสถานภาพการศึกษา

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ 
๒๖.๖ เปนนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑.๔ นับต้ังแตวนัเปดภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
๒๖.๗ เปนนกัศึกษาท่ีไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียนอยกวา ๒.๗๕ เม่ือเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษา

ปกติ เปนตนไป 
๒๖.๘ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไมผานการวัดคุณสมบัติ และไมไดรับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัยใหโอนเปนนักศึกษาปริญญาโท ตามขอ ๒๓ 
๒๖.๙ เปนนักศึกษาท่ีไมผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธ เม่ือศึกษาครบตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ดังนี ้
๒๖.๙.๑ ระดบัปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา 
๒๖.๙.๒ ระดบัปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เม่ือศึกษาครบ ๓ ปการศึกษา 

๒๖.๑๐ เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแลวไมมีหนวยกิตสะสม ยกเวน
หลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานพินธ 

๒๖.๑๑ เปนนกัศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๒๔ 

๒๖.๑๒ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๖.๑๓ เปนผูสําเร็จการศึกษา 

๒๖.๑๔ มหาวทิยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๗ การลา 

๒๗.๑ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา ตอง
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศกึษา ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแลว 
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๒๗.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยืน่คํารองตอบัณฑติวิทยาลัย เม่ือ
ไดรับอนุมัติใหลาออกแลว จึงถือวาพนสภาพการเปนนกัศึกษา 

ขอ ๒๘ การกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว หรือท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, ๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลวผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาใหม สามารถ
นํากระบวนวชิาเดิมท่ีเคยศึกษาไวไมเกนิ ๕ ป นับจากวนัท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานัน้ๆ มาใชในการศึกษา
ไดอีก 

๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีตองการคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษา หลังจากท่ีพนสภาพ
การเปนนกัศึกษา ตามขอ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาได โดยยื่น
คํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณไีป 

๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดอีก 

ขอ ๒๙ การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองไปรายงานตัวคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล แลวแจงใหสวนงานท่ีสังกัดทราบ โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก 

นกัศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองผานเง่ือนไขตางๆ ดงัตอไปนี ้

๒๙.๑ ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

๒๙.๒ มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๐๐ และคาลําดับข้ัน
สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๓.๐๐ ยกเวน หลักสูตรท่ีมีเฉพาะดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธ 

๒๙.๓ มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

๒๙.๔ สอบผานการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ และ
หลักสูตรท่ีกําหนดเงื่อนไขใหมีการสอบประมวลความรู 

๒๙.๕ สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ 

ท้ังนี้ ดุษฎีนิพนธจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยใหความ
เห็นชอบเปนกรณีไป 
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๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน
วารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
ตามท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกําหนด ในแตละระดบั และหรือ แบบการศึกษา 

๒๙.๗ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ วาดวยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ
ไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๙.๘ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสรางสรรคผลงานท่ีมี
ความชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย เปนไปตามความเปนจริงท่ีปราศจากอคติ ไมตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จ 
ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรางผลงานซํ้า (plagiarism) 

ขอ ๓๐ การอุทธรณ 

เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคําส่ัง หรือมีคําวินิจฉัยในเร่ืองใดอันเกีย่วกับขอบังคับนี้ หากนกัศึกษาไม
เห็นดวยกับคําส่ัง หรือคําวินจิฉัยนั้น ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ัง
หรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี และคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีส้ินสุด 

ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีขอบังคับกําหนด และ
ใหมีอํานาจในการวินจิฉัยตีความในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับและใหถือเปนท่ีส้ินสุด และหรือ
ใหมีอํานาจส่ังการและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ลงนามแลว- 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วฒันชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สรุปสาระสําคญัของการปรับปรุงขอบังคบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ปรับนิยามศัพทและเกณฑตางๆ ใหสอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เชน อาจารยประจํา อาจารยประจาํหลักสูตร และเพิ่มนยิามศัพทใหม 
เพื่อความชัดเจนและทันสมัย ไดแก อาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะ พหวุิทยาการ วิทยาการขามศาสตร สห
วิทยาการ วิทยาการเปล่ียนผาน วิทยาการแถบกวาง ปริญญาควบ ปริญญาคู ปริญญารวม และปริญญาท่ี
สอง (ขอ ๔) เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรไดทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

๒. การรับนักศึกษาเขาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แทนการประกาศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อความ
คลองตัวและรวดเร็วในการดาํเนินงาน (ขอ ๗) 

๓. ปรับใหมีประเภทของนักศึกษาทดลองเรียน เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีเพยีง นักศึกษาเต็มเวลา กับ นักศึกษา
สมทบ (ขอ ๘.๓) แนวปฏิบัติของการรับนักศึกษาแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีบัณฑติวิทยาลัยกําหนด 

๔. เพิ่มระบบการศึกษาตลอดป (๑๐.๑.๒) 
๕. ปรับการศึกษาระดับปริญญาโท เปน ๔ แบบ (ขอ ๑๑.๒.๒) ไดแก แบบ 1 (แผน ก แบบ ก ๑) แบบ ๒ 

(แผน ก แบบ ก ๒) แบบ ๓ (แผน ข) และ แบบ ๔ (ไมมีการทําปริญญานิพนธ เพื่อรองรับการศึกษาตลอด
ชีวิต หรือสําหรับผูท่ีทํางานแลว เพื่อการติดตามเทคโนโลยี โดยไมตองทําวิจยั) 

๖. เพิ่มความคลองตัวในการจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปริญญาควบ ความ
รวมมือ หรือวทิยาการแบบตางๆ ใหทําเปนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป (ขอ ๑๑.๗) 

๗. ยกระดับมาตรฐานอาจารยในระดับบัณฑติศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอ ๑๑.๑) 

๘. ปรับระบบการเรียกลําดับข้ัน ใหส่ือความหมายท่ีถูกตอง โดยกําหนด อักษรแสดงผลการศึกษา มี ๓ อยาง 
ไดแก อักษรลําดับข้ัน อักษรผลการศึกษา และอักษรสถานะการศึกษา (ขอ ๑๔.๒ และ ๑๔.๓) 

๙. ยกระดับมาตรฐานการสําเร็จการศึกษาใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเนนการเผยแพรผลงานระดับชาติตองอยูในฐานขอมูล TCT Tier-1 และ ผลงานระดับ
นานาชาติอยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS, Pub Med, Web of Science, ACI หรือ ไดรับการจดอนุ
สิทธิบัติหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น (ขอ ๒๙.๖) ท้ังนี้ โดยจัดทําเปน
ประกาศบัณฑติวิทยาลัยแทน 

๑๐. เพิ่มเติมเร่ืองเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ (ขอ ๒๙.๘) 
๑๑. ปรับระบบการเขียนเลขหวัขอ และหวัขอยอย ใหเปนระบบเดียวกันท้ังฉบับ 

————— 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ ์
−−−−− 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙.๖ ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หรือมกีาร
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต่
ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ประกอบกับมติของสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหน่ึงในการสําเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา ดังน้ี 

๑. ประกาศฉบับน้ี ใช้กับหลักสตูรที่ขอเปิดสอนหรือปรับปรุง ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ
ใช้สําหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา ที่ขอสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน

แต่ละหลักสูตร 
๒.๒ ระดับปริญญาโท 

๑) หลักสูตร แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) หลักสูตร แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

๓) หลักสูตร แบบ ๓ ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ
แหล่งเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการอ่ืน ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

กรณี สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้นแล้ว 
อาจเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยให้เน้น
การคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากศิลปินหรือ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๓ ระดับปริญญาเอก 
๑) แบบ ๑.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 
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Web of Science อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) แบบ ๑.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 
Web of Science อย่างน้อย ๒ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓) แบบ ๒.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๔) แบบ ๒.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

กรณีสาขาวิชาทางด้านวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้น
แล้ว อาจเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ แนวความคิดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลงานดังกล่าวต้อง
ได้รับการรับรองจากศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๔ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมกับระบุ
สังกัด (Affiliation) ว่าเป็น นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๒.๕ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องไม่อยู่ในรายการสํานักเผยแพร่ที่มแีนวโน้มว่าไม่ได้ทําเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการจริง (List of Predatory Publishers) 

๒.๖ ผลงานที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ในระดับนานาชาติใช้แทนผลงานระดับชาติได้ 
๒.๗ ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องได้รับหมายเลขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และสามารถใช้แทนผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ 
๒.๘ การตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลต่างๆ ใหถ้ือวันที่ย่ืน (Submission) เป็นสําคัญ 

๓. กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ให้เสนอ
เหตุผลและความจําเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงาน เพ่ือให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาเป็นลําดับ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
เป็นกรณีไป และให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร)์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ ์
−−−−− 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙.๖ ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หรือมกีาร
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต่
ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ประกอบกับมติของสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหน่ึงในการสําเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา ดังน้ี 

๑. ประกาศฉบับน้ี ใช้กับหลักสตูรที่ขอเปิดสอนหรือปรับปรุง ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ
ใช้สําหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา ที่ขอสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน

แต่ละหลักสูตร 
๒.๒ ระดับปริญญาโท 

๑) หลักสูตร แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) หลักสูตร แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

๓) หลักสูตร แบบ ๓ ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ
แหล่งเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการอ่ืน ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

กรณี สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้นแล้ว 
อาจเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยให้เน้น
การคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากศิลปินหรือ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๓ ระดับปริญญาเอก 
๑) แบบ ๑.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 
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Web of Science อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) แบบ ๑.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 
Web of Science อย่างน้อย ๒ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓) แบบ ๒.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๔) แบบ ๒.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

กรณีสาขาวิชาทางด้านวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้น
แล้ว อาจเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ แนวความคิดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลงานดังกล่าวต้อง
ได้รับการรับรองจากศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๔ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมกับระบุ
สังกัด (Affiliation) ว่าเป็น นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๒.๕ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องไม่อยู่ในรายการสํานักเผยแพร่ที่มแีนวโน้มว่าไม่ได้ทําเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการจริง (List of Predatory Publishers) 

๒.๖ ผลงานที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ในระดับนานาชาติใช้แทนผลงานระดับชาติได้ 
๒.๗ ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องได้รับหมายเลขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และสามารถใช้แทนผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ 
๒.๘ การตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลต่างๆ ใหถ้ือวันที่ย่ืน (Submission) เป็นสําคัญ 

๓. กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ให้เสนอ
เหตุผลและความจําเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงาน เพ่ือให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาเป็นลําดับ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
เป็นกรณีไป และให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร)์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (3rd Issue) Graduate School, CMU, 24th October 2018 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบบัท่ี ๖๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) 

 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙.๖ ผลงาน

ปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หรือมีการ

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต

ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ไดออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง 

เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ และประกาศบัณฑติวิทยาลัย ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง 

เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ (ฉบับที่ ๒) แลวนั้น 

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรใหปรับปรุงแกไข เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญา

นิพนธ โดยเฉพาะ การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกขอความในขอ ๒.๗ ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑและแนว

ปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๒.๗ ผลงานสิทธิบัตร ที่เกิดการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ ท่ีเปนสวนหนึ่งของการทํา

ปริญญานิพนธ นักศึกษาตองมีสวนรวมในการผลิตและรวมเปนเจาของสิทธ ิและตองไดรับหมายเลขสิทธิบัตรเปนที่

เรียบรอยแลว สามารถใชแทนผลงานเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติได ๑ ชิ้น” 

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ ใชสําหรับหลักสูตรท่ีจะขอเปดใหม หรือหลักสูตรเกาที่ขอปรับปรุงใหม ตั้งแต  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เร่ือง  องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนกัศึกษาหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
------------------------ 

เพ่ือใหการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอสิระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  เปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และสอดคลองกับประกาศบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 009/2556 และฉบับที่ 010/2556 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2556 และประกาศบณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 024/2560 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม พ.ศ. 2551  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบณัฑติ ศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร ในคราว
ประชุมสามัญครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จึงออกประกาศองคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอ
โครงรางการทําวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร  ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง  องคประกอบคณะกรรมการ
สอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือวทิยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

ขอ  2  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคบันับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง องคประกอบคณะกรรมการสอบหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ/การคนควาแบบอสิระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา ฉบับลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2552 

ขอ 4  ใหมีองคประกอบของคณะกรรมการสอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ดังนี ้
         4.1  คณะกรรมการสอบโครงรางการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ  ระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 

      1)   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา   ประธานกรรมการ 

            หรือผูแทนที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 
        2)   ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร       กรรมการ 

        3)   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)      กรรมการ 

      4)   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (Co-advisor) คนที่ 1    กรรมการ 

      5)   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (Co-advisor) คนที่ 2     กรรมการและเลขานุการ 

         4.2  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธระดับปริญญาเอก  ประกอบดวย 
       1)  ผูทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 

      2)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  กรรมการ 

           หรือผูแทนที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

      3)  ผูทรงคุณวุฒทิี่เปนอาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

       4)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)   กรรมการ 

       5)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (Co-advisor)  คนที่ 1  กรรมการ 

      6)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (Co-advisor)  คนที่ 2  กรรมการและเลขานุการ 
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ขอ 5  ใหมีองคประกอบของคณะกรรมการสอบนักศึกษาระดับระดบัปริญญาโท  ดังน้ี 

         5.1  คณะกรรมการสอบโครงรางการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ  ระดับปริญญาโท แผน ก  
ประกอบดวย 

                           1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสตูรบณัฑติศึกษาประจําสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 

            หรือผูแทนที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

       2)  ผูทรงคุณวุฒิภายในคณะจากตางสาขาวิชา   กรรมการ 

       3)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor)   กรรมการ 

       4)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-advisor)   กรรมการและเลขานุการ 

5.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปรญิญาโท  แผน ก  ประกอบดวย 

       1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 

            หรือผูแทนท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

       2)  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลยั    กรรมการ 

       3)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  (Major advisor)   กรรมการ 

       4)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม   (Co-advisor)    กรรมการและเลขานุการ 

          5.3  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ระดับปริญญาโท แผน ข  ประกอบดวย 

       1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 

            หรือผูแทนที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

       2)  ผูทรงคณุวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย    กรรมการ 

       3)  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก (Major advisor)  กรรมการ 

       4)  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม  (Co advisor)  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอ 6  กรณีที่อาจารยที่ปรึกษารวมเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะเสนอ
แตงตัง้เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือไมกไ็ด  ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

ขอ 7  ใหผูประสงคขอสอบติดตอยื่นเอกสารไดที่หนวยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา โดยผานอาจารยท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาฯ  และคณบดีหรือผู
ที่คณบดีมอบหมายตามลําดับ  

ขอ 8  กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหคณบดีเปนผูวนิิจฉัย และใหถือคําวินิจฉัยเปนที่ยุต ิ

  

  

 ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
    (ลงนาม)  วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

           (ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)  
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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ภาคผนวก 



ขั้นตอนที่  1. การเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1. นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29
พร้อมจัดพิมพ์/เขียนแบบฟอร์ม เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่ง ดังนี้ 

1)  พย.ม.4/พย.ด.4 จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมระบุวันว่างของคณะกรรมการสอบฯ) 
สามารถศึกษาองค์ประกอบคณะกรรมการสอบฯ ได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ 31

2)  เล่มสอบโคร่างร่าง (ป.โท 5, ป.เอก 6 เล่ม) 
ศึกษา “ตัวอย่างหัวข้อ” ส าหรับสอบโครงร่างฯ ได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ 21

3)  ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาท่ียื่นขอสอบ จ านวน 1 ฉบับ
4)  ส าเนาผลการอบรม/สอบ ผ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ
5)  ส าเนาใบผ่านการอบรมจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ
6)  เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกให้เพ่ิมเอกสาร  ชื่อ-สกุล อาจารย์ต่างประเทศ ที่เป็น Co-advisor 

พร้อม E-mail และท่ีอยู่โดยละเอียด 

2. นักศึกษาส่ง เอกสารตาม ข้อ 1. ส่งถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานสาขาวิชา
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ก าหนดคณะกรรมการสอบฯ วัน เวลา สอบโครงร่างฯ 

3. นักศึกษาส่งเอกสาร ข้อ 2. ที่ผ่านความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษาหลัก + ประธานสาขาวิชาฯ
ถึง เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จัดส่งส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบฯ แจ้งนักศึกษาทาง Line

4. ภายหลังการสอบโครงร่างฯ ให้นักศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ  เพื่อด าเนินการขอเสนอหัวข้อโครงร่างฯ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ขั้นตอนที่  2. การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ / IS. 

2.1.1 นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  
https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29 พร้อมจัดพิมพ์/เขียนแบบฟอร์ม 

เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่ง ดังนี้
1)  พย.ด.1/พย.ม.1 จ านวน 1 ฉบับ
2)  พย.ด.2 / พย.ม.2 จ านวน 1 ฉบับ  (นศ. จะได้รับภายหลังการสอบ)
3)  พย.ด.5 / พย.ม.5  จ านวน 1 ฉบับ (นศ. จะได้รับภายหลังการสอบ)
4)  พยม.11/ พย.ด.11 จ านวน 1 ฉบับ  (นศ. เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามรับรอง)
5)  บทคัดย่อ (Proposal) ไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 1 ฉบับ พร้อมใส่ Footnote 

สามารถศึกษา “ตัวอย่างหัวข้อ” ส าหรับเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  ได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ 22

2.1.2 นักศึกษาส่งเอกสาร ข้อ 2.1.1 ถึง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เพ่ือพิจารณาลงนามให้ความ
เห็นชอบรับรองการแก้ไขภายหลังการสอบ

2.1 การเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ พิจารณา

2.1.3 นักศึกษาส่ง เอกสาร ข้อ 2.1.2 ที่ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ถึง คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ทุกท่าน เพื่อพิจาณาลงนามให้ความเห็นชอบ พย.ด.5 / พย.ม.5
คณะกรรมการสอบฯ

2.1.4 เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารจากคณะกรรมการสอบฯ ครบถ้วนแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้
1)  นักศึกษาน าส่งเอกสารที่หน่วยบัณฑิต ตามข้อ 2.1.1 รวมกันทั้งหมด  
2)  นักศึกษา ส่ง E-mail ถึง proposal.fon@gmail.com  พิมพ์ข้อความแจ้ง ชื่อ-สกุล 

รหัสนักศึกษา  สาขาวิชาฯ พร้อมแนบไฟล์ 1 ไฟล์
หมายเหตุ     การประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ได้ก าหนดทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน 

นักศึกษาต้องส่งเอกสารก่อนวันประชุมล่วงหน้า 4 วันท าการ (วันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน) 

2.1.5 ภายหลังการประชุมฯ (ประมาณวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป) เลขานุการฯ ด าเนินการสรุปผลพิจารณา
ส่งคืนทาง E-mail ตามที่นักศึกษาส่งมา หากรับทราบผลพิจารณาให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้
“ผ่าน”     ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะที่ประชุมฯ โดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรกึษา 

และด าเนินการส่งเอกสารขออนุมัติหัวข้อฯ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มช. ในขั้นตอนถัดไป (ข้อ 2.2)
“ไม่ผ่าน”  ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรกึษา 

และจัดท าบันทึกช้ีแจงการปรับแกไ้ขโครงร่างตามขอ้เสนอแนะที่ประชุมฯ และน าเข้าสืบเนื่องอีกครัง้
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ขั้นตอนที่  2. การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ / IS. 

2.2.1 นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  
https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29 พร้อมจัดพิมพ์/เขียนแบบฟอร์ม 

เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่งหน่วยบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1)  พย.ด.1/พย.ม.1 จ านวน 1 ฉบับ
2)  แบบค าร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ จ านวน 1 ฉบับ
3)  ใบยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์/IS จ านวน 1 ฉบับ
4)  บทคัดย่อ (Proposal) ไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 1 ฉบับ พร้อมใส่ Footnote 

2.2.2 นักศึกษาส่งเอกสาร ข้อ 2.2.1 ถึง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานสาขาวิชาฯ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ

2.2 การขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มช.

2.2.3 เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารจาก อ.ที่ปรึกษาหลัก + ประธานสาขาวิชาฯ ครบถ้วนแล้ว 
ให้ด าเนินการดังนี้
1)  นักศึกษาส่งเอกสารที่หน่วยบัณฑิตศึกษาตามข้อ 2.2.1 รวมกันทั้งหมด จ านวน 1 ชุด 

2.2.4 เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดท าแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/IS. 
ประมาณ 1 เดือน เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่ง E-mail ตามที่นักศึกษาส่งมา เพื่อให้นักศึกษาเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการท าวิจัยต่อไป ระหว่างรอค าสั่งแต่งต้ังฯ นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1) ยื่นขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

คณะพยาบาล โทรศัพท์ 053-936080 หรือ www.nurse.cmu.ac.th/ส าหรับนักศึกษา/จริยธรรมการวิจัย

2) ขอเสนอพิจารณาลงนามในหนังสือราชการกระบวนการวิจัย

หมายเหตุ : นักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ เรียบร้อยแล้ว  
หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย นักศึกษาต้อง 
ท าบันทึก - ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงฯ  (Version 2.)
เสนอต่อหน่วยบัณฑิตศึกษารับทราบทุกครั้ง
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ขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาลงนามหนังสือราชการกระบวนวิจัย

1. นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29
พร้อมจัดพิมพ์เอกสาร 

เพ่ือเตรียมส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
1)  พย.ม.1/พย.ด.1 จ านวน 1 ฉบับ 
2)  หนังสือราชการ/บันทึกช้อความ เรื่องละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ   - เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิหัวข้อและโครงร่างฯ นักศึกษาสามารถขอหนังสือราชการได้ จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย และขออนุญาตเรยีนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

- เมื่อได้รับอนุมัติผ่านความเห็นชอบเชิงจริยธรรมฯ คณะพยาบาลศาสตร ์นักศึกษาสามารถขอหนังสือราชการได้ 
จ านวน 3 เรื่อง ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (สถานท่ีอื่นที่มิใช่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)       
ขออนุญาตทดสอบเครื่องมือวิจัย และขออนุญาตเก็บขอ้มูลส่วนหนังสือต้องใช้เอกสาร

2. นักศึกษาส่ง Line เอกสาร ข้อ 1. ถึง เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ ตอบกลับ Line  นักศึกษา 

3. นักศึกษาส่งเอกสาร ข้อ 2. ถึง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานสาขาวิชาฯ  
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอรองคณบดีฯ ผ่านผู้ช่วยคณบดี พิจารณาลงนาม

4. นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดที่หน่วยบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอรองคณบดีฯ ผ่านผู้ช่วยคณบดีพิจารณาลงนาม
ประมาณ 3 วันท าการ

ตัวอย่างหนังสือราชการกระบวนการวิจัย
1.  ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรม 
2. ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย                              
3. ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย    
4. ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบคุณภาพ
5. ขออนุญาตเก็บข้อมูล                                     
6. บันทึกข้อความ (ใช้ติดต่อกับส่วนงานภายใน มช. เช่น

คณะแพทยศาสตร์ มช.) 
6.1 ขออนุญาตด าเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล 
6.2 ขอแจ้งสิ้นสุดโครงการวิจัย 

7. อ่ืนๆ 
หมายเหตุ  - หนังสือราชการใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก  มช.

- บันทึกข้อความใช้ส าหรับหน่วยงานภายใน มช.  
โดยได้แยกเป็น ป.โท แผน ก แผน ข และ ป.เอก
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ขั้นตอนที่  3. การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ / IS. 

1. นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29
พร้อมจัดพิมพ์/เขียนแบบฟอร์ม 

เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่งทาง E-mail โดยใช้ CMU account ดังนี้ 
1)  พย.ม.4/พย.ด.4 จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมระบุวันว่างของคณะกรรมการสอบฯ) 

สามารถศึกษาองค์ประกอบคณะกรรมการสอบฯ ได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ 31
2)  เล่มสอบวิทยานิพนธ์/IS. ฉบับร่าง (ป.โท 5, ป.เอก 7 เล่ม) 
3)  ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาท่ียื่นขอสอบ จ านวน 1 ฉบับ
4)  ส าเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12/36 Cr. / IS. 6 Cr.  จ านวน  1 ฉบับ   
5)  ส าเนาผลการอบรม/สอบ ผ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ
6)  ส าเนาใบเสร็จช าระค่ารายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ของส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

ได้ที่เว็ปไซต์ www.reg.cmu.ac.th/rรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ
7)   ผลการตรวจสอบโปรแกรม Turnitin เข้าระบบขอรับสิทธิ์การใช้งาน Turnitin ของ

ส านักหอสมุด มช. ได้ที่ลิ้งค์ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin/ จ านวน  1 ฉบับ 

2. นักศึกษาส่งเอกสารตาม ข้อ 1. ส่งถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตรฯ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ก าหนดคณะกรรมการสอบฯ วัน เวลา สอบวิทยานิพนธ์ / IS. 

3. นักศึกษาเอกสาร ข้อ 2. ที่ผ่านความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษาหลัก + ประธานหลักสูตรฯ
ถึง เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / IS. 
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จัดส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ แจ้งนักศึกษาทาง Line

4. ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์/IS. ให้นักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ  
พร้อมจัดพิมพ์สรุปผลการสอบฯ ลงในแบบฟอร์ม พย.ม.4/พย.ด.4 จ านวน 1 ฉบับ เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาหลักลงนามให้ความเห็นชอบ และด าเนินการเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/IS. ในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่  4. การเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/IS. (Online)

1. นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29
พร้อมจัดพิมพ์ เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่ง ดังนี้ 

1.1  เมื่อนักศึกษาด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์/IS. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ 
ภายหลังการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง CMU Mail บทคัดย่อ ถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ต่างประเทศ สามารถศึกษาแนวปฏิบัติการส่งบทคัดย่อฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าเว็บไซต์คณะฯ 

1.2 เมื่อได้รับการตอบกลับ CMU Mail ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารเสนอ ดังนี้ 
- พย.ม.1/พย.ด.1 จ านวน 1 ฉบับ 
- บทคัดย่อ ไทย/อังกฤษ ฉบับที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก แก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน  1  ชุด
- Abstract Approval Form ที่มีลายเซนดิจิทัล จ านวน 1 ฉบับ
- เอกสารหน้าที่ส่ง E-mail ไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ฉบับ
- บทคัดย่อต้นฉบับลายมือของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศแก้ไข  จ านวน  1 ชุด

2. นักศึกษาส่งเอกสารตาม ข้อ 1. ส่งถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตร
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ

3. นักศึกษาส่ง เอกสาร ข้อ 2. ที่ผ่านความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษาหลัก + ประธานหลักสูตร
ถึง เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พิจารณาตามล าดับ
เจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาบทคัดย่อของรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผลพิจาณา “มีแก้ไข”   
1)  นักศึกษาแก้ไขไฟล์บทคัดย่อ โดยส่งเอกสารผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา รับรองการแก้ไข 
2)  นักศึกษาส่งเอกสารบทคัดย่อให้เจ้าหน้าที่ เสนอรองคณบดีฯ พิจารณาตามล าดับอีกครั้ง
ผลพิจาณา “ไม่มีแก้ไข”   
1)  นักศึกษาน าไฟล์บทคัดย่อใส่ในเล่มวิทยานิพนธ์/IS. พร้อมหน้าลายเซนต์คณะกรรมการสอบฯ ทุกท่าน 

รวมเป็นไฟล์เล่มฉบับสมบูรณ์ เตรียม Scan เอกสารทั้งหมดเข้าระบบ
2) เพ่ือส่งไฟล์เข้าระบบของ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่เว็ปไซต์ www.grad.cmu.ac.th/STUDENTS/Thesis/

หัวข้อ “การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์” นักศึกษาจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย   
พร้อมไฟล์เอกสารหน้าอนุมัติ

4. นักศึกษาด าเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่  5. การเสนอขออนุมัติปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษา

1. นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29
พร้อมจัดพิมพ์/เขียนแบบฟอร์ม เพ่ือรวบรวมเอกสารน าส่งทาง ดังนี้ 

1)  พย.ม.1/พย.ด.1 จ านวน 1 ฉบับ
2)  บทคัดย่อ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ได้รับการลงลายน้ า จ านวน 1 ฉบับ 

(ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว)
3)  หน้าอนุมัติเม่ือด าเนินการส่งตรวจสอบวิทยานิพนธ์/IS. ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น จ านวน 1 ฉบับ

(ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว)
4)  ใบกรอกประวัติผู้ขออนุมัติปริญญา  จ านวน   1  ฉบับ     
5)  เครื่องมือการวิจัย (เฉพาะเครื่องมือที่มีการดัดแปลงหรือสร้างเอง)  จ านวน 1 ฉบับ
6)  พย.ม 14 / พย.ด. 14 แบบบันทึกกิจกรรมสัมมนาวิชาการ จ านวน  1 ฉบับ   
7)  ส าเนาหลักฐานตอบรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ฉบับ 
8)  พย.ม 15 / พย.ด. 15 แบบบันทึกการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จ านวน   1 ฉบับ 
9)  ผลการเรียนย้อนหลังตลอดหลักสูตร  จ านวน 1 ฉบับ 
10)  เอกสารการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย   (Manuscript)    จ านวน   1 ฉบับ
11)  ตอบแบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาส่งทาง Line จ านวน 1 ฉบับ
12) บันทึกแจ้งสิ้นสุดโครงการวิจัย (Close Study Report)  จ านวน   1 ชุด    

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  www.nurse.cmu.ac.th/ส าหรับนักศึกษา/จริยธรรมการวิจัย
13) สรุปชั่วโมงการท า research residency จ านวน 1 ฉบับ

2. นักศึกษาส่งเอกสารตาม ข้อ 1. ส่งถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตรฯ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ

3. นักศึกษาส่ง ข้อ 2. ที่ผ่านความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษาหลัก + ประธานหลักสูตรฯ
ถึง เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือด าเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษา
ตามรอบประชุมบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
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แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวนโ์หลดเอกสารได้ ที่นี่

Windows 10
Typewriter
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Windows 10
Rectangle

Windows 10
Typewriter
-107-



ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่

ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 4




