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 เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประวัติความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขณะนั้นยังเป็นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 บัณฑิตวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เทียบเท่า
ระดับคณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นระบบทวิภาค แบ่งเป็น  
2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ  
ก ากับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร และสาขาวิชา รวมทั้งสนับสนุน
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ  
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งบริหารจดัการบณัฑติศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาตโิดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันท้ังในและต่างประเทศ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
 
เป้าประสงค์ 
 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านภาษา ทักษะการน าเสนอ ทักษะการวิจัย 
และสามารถใช้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ท้องถิ่น/ชาติ/ภูมิภาคและโลก 
 2. การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและนโยบายเชิงรุก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี สามารถท าให้เกดิ
การบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 
บทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง งานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อ 
  1) มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับนานาชาติ 
  2) มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 
 3. การท างานแบบบูรณาการ ประสานงานและสามัคคี จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
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ระดับปริญญาโท 
 

                              ปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผน ก 
เรียนตามหลักสูตร+วิทยานิพนธ์ 

1   สอบภาษาอังกฤษ 

แผน ข 
เรียนตามหลักสูตร+IS 

2   อบรมจริยธรรมการวิจัย 

แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ 

ขออนุมัติด าเนินการท าวิจัย 

ด าเนินการท าวิจัยให้แล้วเสร็จ 

  3   - สอบวิทยานิพนธ์ 
       - น าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงาน   
         วิทยานิพนธ์ในวารสาร 
         ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา IS 

เสนอโครงร่าง IS 

  3   - น าเสนอผลการศึกษา IS 
         ในการสัมมนาท่ีจัดโดยคณะ 
       - ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน IS   
         ตามเกณฑ์ของข้อบังคับ มน. 

สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive examination) 

ท าการศึกษา IS ให้แล้วเสร็จ 

ส่ง IS ฉบับสมบูรณ์ 

ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 
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ระดับปริญญาเอก 
 

              ปริญญาเอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ 1.1 
ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

แบบ 2.1 
เรียนตามหลักสูตร+วิทยานิพนธ์ 

  1   สอบภาษาอังกฤษ 
  2   อบรมจริยธรรมการวิจัย 

แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

สอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ 

ขออนุมัติด าเนินการท าวิจัย 

ด าเนินการท าวิจัยให้แล้วเสร็จ 

 3   - สอบวิทยานิพนธ์ 
      - ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน 
        วารสารท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การลงทะเบียน 
มี 4 ประเภท คือ 
 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์     
(e-Registrar) ที ่www.reg.nu.ac.th โดยใช้รหัสผ่าน 
ที่ได้รับในวันรายงานตัว  

 

1. การลงทะเบียน 
เรียนรายวิชา 

การลงทะเบยีนเรยีนปกต ิการลงทะเบียนเรียนใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 

2. การลงทะเบียน 
รักษาสภาพนิสิต 

การลงทะเบยีนเพื่อรักษาสภาพนสิิต ภาคการศึกษาปกติใด 
หากนิสิตไมไ่ดล้งทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตามนิสิต 
ต้องท าการลาพักการศึกษาภาคเรยีนนั้น และต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ นิสติภายใน 15 วัน นับจาก
เปิดภาคเรียน 

 

3. การลงทะเบียน 
เรียนล่าช้า 

กรณีที่ 1 สามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียน ภายใน  
2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน ส าหรับภาคเรยีน
ปกต ิและภายในสปัดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน
ส าหรับภาคฤดูร้อน ทั้งนีต้้องช าระค่าปรบั
ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 25 บาท 
กรณีที ่2 ในภาคการศึกษาใด หากนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียน
ในเวลาที่ก าหนดหรือลงทะเบยีนเรียนแล้วแต่ไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่า
นิสิต “พ้นสภาพนิสิต” ตามข้อบังคับฯ นิสิตจะต้องท า 
ค าร้องเพื่อขอคืนสภาพนิสิต และขอลงทะเบียน 
หลังก าหนด หรือรักษาสภาพนิสิต โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. ใช้ค าร้องขอคืนสภาพนิสิต (NU7) กรอก
ข้อความให้สมบรูณ ์น าค าร้องผ่านคณบดตี้นสังกัด  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 2. ยื่นค าร้องที่งานทะเบียนนิสติฯ  
 3. ให้นิสิตรอรับทราบผล และใบแจ้งยอด 
ช าระค่าลงทะเบียนเรียน   
 4. นิสิตน าใบแจ้งยอดช าระค่าลงทะเบียน 
ไปช าระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง  

-   อัตราค่าธรรมเนียมค่าคืนสภาพนิสิต
และค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า เป็นไป
ตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย  
-   การคิดค่าปรับจะนับถึงวันท่ีนิสิตมา 
ช าระเงิน หากนิสติช าระเงินไม่ทันตาม 
ที่ก าหนดในค าร้อง ค่าปรับจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของนิสิต 
ควรช าระเงินให้ทันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 4. การลงทะเบียน 
เพ่ิม-ถอนรายวิชาหรือ 
เปลี่ยนหมู่เรียน 

กรณีที ่1 สามารถท าการเพิ่ม-ถอน หรือเปลี่ยนหมู่เรียน
ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของภาคเรยีนปกตินับจากวันเปิด
เรียนหรือภายใน 1 สัปดาห์แรก ส าหรับภาคฤดูร้อน 
การลงทะเบยีนเพิ่มในเวลาที่ก าหนดจะไม่เสียค่าปรับ 
ส่วนการถอนรายวิชา นิสิตจะเสยี ค่าใช้จ่ายครั้งละ  
10 บาท ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี ้  
กรณีที ่2 กรณีขอลงทะเบียนเพิม่รายวิชาเรียนหลังก าหนด 
ใช้ค าร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด (NU8) และมีขั้นตอน
เช่นเดียวกับการขอลงทะเบียนหลงัก าหนด แตกต่างกัน
เฉพาะการช าระค่าธรรมเนยีม ซึ่งไม่ต้องช าระค่ารักษา
สภาพนิสิต แต่ช าระค่าปรับเปน็รายสัปดาห์เช่นเดยีวกัน 

การถอนรายวชิาในก าหนด 2 สัปดาห์
แรกจะไม่ปรากฏอักษร W แต่ถ้าถอน 
รายวิชา หลังก าหนด 2 สัปดาห์แรก  
นิสิตจะไดร้ับอักษร W ปรากฏในระเบียน 
แสดงผลการเรียน (Transcript) โดยนิสติ
ต้องดาวน์โหลดใบถอนรายวิชา (NU11)  
ที่เว็บไซต ์www.reg.nu.ac.th ทั้งนี้
ระยะเวลาการถอนรายวิชาแตล่ะภาคเรยีน
ไม่เกินร้อยละ 75 ของเวลาเรียน 

การช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

หลังจากลงทะเบียนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว ให้นิสิตน าใบแจ้ง
ช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ไปช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน  
ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเก็บเอกสารการช าระ
เงินไว้เป็นหลักฐาน หากนิสิตไม่ช าระเงินในระยะเวลา 
ที่ก าหนด จะถือว่านิสิตพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับฯ 
และจะท าการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรยีนของ 
นิสิตทั้งหมด  
 1. ช าระเงินในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ใหพ้ิมพ์
ใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน น าไปยื่นช าระเงิน 
ทั้งจ านวน ณ ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทุกสาขา
ทั่วประเทศตามที่ระบไุว้ในใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
            2. ไม่ช าระเงินในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดหรือ 
ไม่ลงทะเบียนเรียนตามก าหนด ให้นิสิตตดิต่อท่ีงาน
ทะเบียนนิสติฯ โดยยื่นค าร้องขอคืนสภาพนิสติ (NU7) 
และรอรับทราบผล พร้อมรอรับใบแจ้งยอดช าระเงิน 
จากงานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อน าไปช าระเงินท่ีกองคลัง 
มหาวิทยาลยันเรศวร ตามก าหนดวันท่ีประทับตราจาก 
งานทะเบียน นิสิตฯ เท่านั้น 
  หมายเหตุ หลังจากสิ้นสุดก าหนดการช าระเงิน 
ที่ธนาคาร ประมาณ 1 สัปดาห ์นิสิตสามารถติดต่อขอรับ
ใบเสร็จการช าระเงินได้ที่กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การเทียบโอนหน่วยกิต  
หมายถึง นิสิตที่มีความ
ประสงค์จะขอเทียบโอน
รายวิชาที่เคยศึกษา 
มาแล้วในมหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือ สถาบัน 
การศึกษาอื่น 

นิสิตสามารถยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา (NU 14) 
พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย transcript ค าอธิบาย 
รายวิชาที่เรียนมาแล้วโดยผ่านความคิดเห็นชอบ 
ของผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังน้ี 
           1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
           2. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
           3. คณบดีเจ้าของหลักสูตร 
            4. บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิต 
           5. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณา 
การเทียบโอนหน่วยกิต  
           6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
           7. ช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ  
           8. น าค าร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินส่ง 
งานทะเบียนฯ กองบริการฯเพื่อด าเนินการปรับฐานข้อมูล
ต่อไป 

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบการขอเทียบ
โอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
- เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน 
การเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต  
- รายวิชาที่เทียบโอนต้องเรียนมาแล้ว 
ไม่เกิน 5  ปี    
- เทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินหน่ึงใน 
สามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน 
- นิสิตต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่รับโอน 
- รายวิชาที่เทียบโอนต้องมีจ านวน 
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต 
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน  
- เน้ือหาวิชาของรายวิชาที่เทียบโอน 
ต้องมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาหรือกลุ่มที่วิชา 
ที่ขอเทียบ  
- เป็นรายวิชาที่ได้รับค่าระดับขั้น  
ไม่ต่ ากว่าอักษร B หรือระดับคะแนน 
3.00 หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 

การย้ายแผนการเรียน  
หมายถึง การย้ายแผน 
การเรียนในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดิม
ระหว่างแผน ก ทุกแบบ 
กับ แผน ข ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท หรือ 
ระหว่างแบบ 1 กับ  
แบบ 2 ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

นิสิตย่ืนค าร้องทั่วไปขอย้ายแผนการเรียน (NU 18)  
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังน้ี 
         1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
         2. คณบดีเจ้าของหลักสูตร  
         3. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
         4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
          5. นิสิตช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ  
ณ กองคลัง และน าค าร้องที่อนุมัติพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินส่งงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา 
เพื่อย้ายฐานข้อมูลต่อไป 

นิสิตสามารถย้ายแผนการเรียนจาก 
แผนหน่ึงไปอีกแผนหนึ่งได้ตามความจ าเป็น
โดยสามารถย้ายได้ไม่เกิน 1 คร้ัง 
- นิสิตที่มีความประสงค์จะขอย้าย
แผนการเรียนต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
- การย่ืนค าร้องของนิสิตต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า
ภาค/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
และคณบดีเจ้าของหลักสูตรก่อนเปิด 
ภาคการศึกษาที่จะเร่ิมเข้าศึกษาแผน 
การศึกษาใหม่อย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง  
แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียน 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การย้ายสาขาวิชา  
หมายถึง การย้ายสาขา 
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ไว้เดิมไปยังสาขาวิชา 
ใหม่ที่ต้องการย้ายใน
หลักสูตรระดับการศึกษา
เดียวกันภายในคณะวิชา
เดียวกัน หรือหลักสูตร
สาขาวิชาที่ต่างคณะกัน 

นิสิตยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชา (NU 13) โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
      1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
      2. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา (เดิม) 
      3. คณบดีเจ้าของหลักสูตร (เดิม) 
      4. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา (ที่ขอย้าย) 
       5. คณบดีเจ้าของหลักสูตร (ที่ขอย้าย) 
      6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
      7. นิสิตช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ  
ณ กองคลัง และน าค าร้องที่อนุมัติพร้อม ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินส่งงานทะเบียนฯกองบริการการศึกษา 
เพื่อย้ายฐานข้อมูลต่อไป 

 

การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ 
1. นิสิตปริญญาโท  
    สามารถยื่นผลการ
สอบผ่านภาษาอังกฤษได้
ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา 

นิสิตที่สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1. กรอกค าร้องทั่วไป (NU 18) ใส่รายละเอียดให้
ครบถ้วนพร้อมแนบใบรับรองการผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง กรณีใช้ส าเนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
ในเอกสารฉบับส าเนา 
         2. น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
         3. น าค าร้องผ่านคณบดีเจ้าของหลักสูตร 
         4. ยื่นค าร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย 
         5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
         6. บัณฑิตวิทยาลัยส่งค าร้องฯให้งานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา บันทึกข้อมูลในระเบียนประวัติ 
ของนิสิต 
การรับรองผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
เฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มี 
การออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบ
จนถึงวันที่ยื่นผลการสอบ 

มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การสอบผ่าน 
ความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามประกาศเรื่องเกณฑ์การสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ปริญญาโท   
-  TOEFL Paper-based ไม่ต่ ากว่า 
417 
-   TOEFL ibt ไม่ต่ ากว่า 35 หรือ 
-  IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0   
-  Chulalongkorn University Test 
of English Proficiency (CU-TEP) 
ไม่ต่ ากว่า 54   
-  Cambridge English Placement 
Test (CEPT) ไม่ต่ ากว่า B1(37) 
-  NU-SET ไม่ต่ ากว่า 85 
-  Naresuan University Writing 
Proficiency Test (NU-Writing)  
ไม่ต่ ากว่า 60 
-  หรือลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับความรู้ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา (English Proficiency 
Enhancement for Graduates: EPE) 
ผลการผ่านรายวิชา = B1(37)  
EPE Intermediate 

 
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. นิสิตโครงการจัด
การศึกษาครู-อาจารย์
ประจ าการ 
    สามารถย่ืนผล 
การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษได้ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา 

นิสิตที่สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1. กรอกค าร้องทั่วไป (NU 18) ใส่รายละเอียดให้
ครบถ้วนพร้อมแนบใบรับรองการผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง กรณีใช้ส าเนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 
ในเอกสารฉบับส าเนา 
         2. น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
         3. น าค าร้องผ่านคณบดีเจ้าของหลักสูตร 
         4. ย่ืนค าร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย 
         5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
         6. บัณฑิตวิทยาลัยส่งค าร้องฯให้งานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา บันทึกข้อมูลในระเบียนประวัติ 
ของนิสิต 
การรับรองผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
เฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มี  
การออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึง
วันที่ย่ืนผลการสอบ 

    1. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
Cambridge English Placement Test 
(CEPT) ในระดับ A 2 (24) หรือ เทียบเคียง
คะแนน  
    2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 999011 
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ ส าหรับครู-อาจารย์
ประจ าการ 3(2-2-5) จ านวน 1 รายวิชา ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และ
ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ของรายวิชาน้ัน 
    3. ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับความรู้ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
(English Proficiency Enhancement 
for Graduates: EPE) ผลการผ่าน
รายวิชา = A2(24)  
EPE Elementary 1 

3. นิสิตปริญญาเอก  
    นิสิตสามารถย่ืน 
ผลการสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษได้ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 

นิสิตปริญญาเอกที่มีผลพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น  
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1. กรอกค าร้องทั่วไป (NU 18) ใส่รายละเอียดให้
ครบถ้วนพร้อมแนบผลการสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ที่มีผลพัฒนาภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ หรือมากกว่า 
1 ใน 4 ของผลต่างของคะแนนที่สอบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน 
หรือนิสิตที่มีผลภาษาอังกฤษในรอบปี 
มีคะแนน 470 
         2. น าค าร้องทั่วไปผ่านความเห็นชอบของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
         3. ผ่านความเห็นชอบของคณบดีเจ้าของหลักสูตร  
         4. ย่ืนค าร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย 
         5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
         6. บัณฑิตวิทยาลัยส่งค าร้องฯ ให้งานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา บันทึกข้อมูลในระเบียนประวัติ  
ของนิสิต 
การรับรองผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
เฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มี  
การออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึง
วันที่ย่ืนผลการสอบ 

ปริญญาเอก 
-  TOEFL Paper-based ไม่ต่ ากว่า 500 
-  TOEFL ibt ไม่ต่ ากว่า 60 หรือ 
-  IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0   
-  Chulalongkorn University Test of 
English Proficiency (CU-TEP) 
ไม่ต่ ากว่า 65   
-  Cambridge English Placement 
Test (CEPT) ไม่ต่ ากว่า B2(43) 
-  NU-SET ไม่ต่ ากว่า 92 
-  Naresuan University Writing 
Proficiency Test (NU-Writing)  
ไม่ต่ ากว่า 70 
-  หรือลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับความรู้ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
(English Proficiency Enhancement 
for Graduates: EPE) ผลการผ่าน
รายวิชา = B2(43)  
EPE Upper-Intermediate 

 
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive 
Examination)  
ส าหรับนสิิตปรญิญาโท 
แผน ข 

นิสิตต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 
   1. สมัครสอบประสอบประมวลความรู้นิสิตต้องเรียน
รายวิชาในหลักสูตรตามระบบการศึกษาที่ตนเข้าศึกษา   
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเรียนรายวิชาที่ก าหนดในหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
   2. สมัครสอบและช าระเงินค่าสมัครสอบภายใน
ระยะเวลาก าหนด ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
   3. กรณี นิสิตไม่สามารถด าเนินการให้นิสิตด าเนินการ  
ยื่นค าร้องล่าช้า ภายในสัปดาห์ที่สองนับจากช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบและค่าปรับ ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
   4. หากครบก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นเรศวรแล้วให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ในครั้งถัดไป  

-  บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดการสอบ
ประมวลความรู้ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
-  เนื้อหาสาระการสอบเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง 
การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ 
การสอบประมวลความรู้ส าหรับ 
นิสิตปริญญาโท แผน ข 
-  กรณีที่จะถือว่านิสิตสอบผ่านนิสิต
จะต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
ประมวลความรู้ส าหรับนิสิตปริญญาโท 
แผน ข 
-  กรณีนิสิตสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งใน 
ป ีการศึกษานั้นนิสิตสามารถสอบ 
จนกว่าจะผ่านในปีการศึกษาต่อไป  
แต่ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 5 ปี 

การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying 
Examination)  
ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 

การสอบวัดคุณสมบัติให้ด าเนินการดังนี้ 
   1. สมัครสอบวัดคุณสมบัตินิสิตสามารถสมัครสอบ 
ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 
   2. สมัครสอบและช าระเงินค่าสมัครสอบภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3. ในกรณี นิสิตไม่สามารถด าเนินการให้นิสิต
ด าเนินการย่ืนค าร้องล่าช้า ภายในสัปดาห์ที่สอง   
นับจากมีการช าระเงินค่าสมัครสอบและค่าปรับ  
ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
   4. หากครบก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
แล้วให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ในครั้งถัดไป  

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดการสอบ 
วัดคุณสมบัติปีการศึกษาละ 3 คร้ัง 
-  เน้ือหาสาระการสอบเป็นไปตาม 
   ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง 
   การก าหนดเน้ือหาสาระการสอบ 
   วัดคุณสมบัติส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
-  กรณีที่มีการสอบเฉพาะข้อเขียน 
   จะถือว่านิสิตสอบผ่านนิสิตจะต้อง 
   สอบได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
-  กรณีที่มีการสอบทั้งข้อเขียนและ 
   สัมภาษณ์จะถือว่านิสิตสอบผ่าน 
   ต้องได้คะแนนสอบในแต่ละส่วน 
   ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมีคะแนน 
   รวมของทั้งสองส่วนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
-  กรณีนิสิตสอบไม่ผ่าน 3 คร้ังในปี 
   การศึกษาน้ันนิสิตสามารถสอบ 
   จนกว่าจะผ่านในปีการศึกษาต่อไป 
   แต่ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน  
   6 ปี การศึกษาส าหรับนิสิตที่จบ 
   ปริญญาโท ส่วนนิสิตที่จบปริญญาตรี   
   ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

การจัดท าวิทยานิพนธ์ 
นิสิตบัณฑิตศึกษา  
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ตามจ านวนหน่วยกิต 
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ไว้ในแผนการเรียน 
ของแต่ละหลักสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 เมื่อนิสิตได้หัวข้อเรื่องท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตเสนอ 
ชื่อเรื่องและขอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
โดยใช้แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (บว. 11) เพื่อเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรและคณบดี/
ผู้อ านวยการเจ้าของหลักสูตร คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  
 ปริญญาโท มีประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้าม)ี อีก 1 – 2 คน 
 ปริญญาเอก มีประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน  และ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้าม)ี อีก 1 - 3 คน  
 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ต้องลงนามรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
ของนิสิตในแบบฟอร์ม บว.11 และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อตรวจสอบจ านวนและคุณสมบัติคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
หากคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไป  
ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. นิสิตกรอกแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.11) 
 2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รับเป็นท่ีปรึกษาและ 
ลงนามในแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (บว.11) 
 3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. เสนอคณบดี/ผู้อ านวยการเจ้าของหลักสูตรพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
 5. นิสิต/คณะส่งแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย  

คุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
1. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
    ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
2. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)  
    ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  
 2.1 กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ถ้าม)ี ท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  
 2.2 กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ถ้าม)ี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  10  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

การสอบโครงรา่ง
วิทยานิพนธ์ 

      การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานพินธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลกัสูตร
เป็นผู้ด าเนินการ โดยเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติคณะกรรมการสอบโครงร่าง คณะ/วิทยาลัยด าเนินการ
จัดสอบโดยท าเป็นค าสั่งของคณะ ก าหนดวัน เวลา และ
สถานทีส่อบ นิสิตด าเนินการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จ
เรียบร้อยพร้อมที่จะสอบ ให้ย่ืนค าร้องขอรับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานพินธ ์โดยนิสิตกรอกแบบค าร้องขอรับ 
การพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ ์บว.11 (1-1) ส าหรับนิสิต
ปริญญาโท และแบบบว.11 (1-2) ส าหรับนิสิตปริญญาเอก  
 เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบ และลงนามในแบบฟอร์ม บว.11 (1-1) ส าหรับ
นิสิตปริญญาโท หรือ แบบฟอร์ม บว.11 (1-2) นิสิต 
ปริญญาเอก คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ ์
ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์กรรมการ 
ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้าม)ี และอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 3 - 6 คน เพือ่ท าหน้าที ่
ประธานกรรมการ และเลขานุการ 
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติ
ผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตย่ืนเร่ืองขอรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ก่อนเสนอเรื่องให้บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศให้นิสิต
ด าเนินการวิจัยได้ 
      คณะ/วิทยาลัยส่งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่าง
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ และส าเนา
ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
หรือสัตว ์หรือความปลอดภัยทางชวีภาพ จ านวน 1 ฉบับ
หลังจากวันเสนอโครงร่างวิทยานพินธ์เพื่อให้บัณฑิตวทิยาลัย
อนุมัติและประกาศให้นิสิตด าเนินการท าวิจัย 
ขั้นตอนการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ของนิสติ   
 1. นิสิตด าเนินการจัดท าโครงร่างวทิยานิพนธเ์สร็จ
เรียบร้อยพร้อมที่จะสอบ ให้ย่ืนค าร้องขอรับการพิจารณา 
โครงร่างวิทยานพินธ ์โดยนิสิตกรอกแบบค าร้องขอรับ 
การพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ ์บว.11 (1-1) ส าหรับ 
นิสิตปริญญาโท และ แบบ บว.11 (1-2) ส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก พร้อมทั้งแนบส าเนาเกยีรติบัตรการเข้าร่วม
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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  2. เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ 
ความเห็นชอบ และลงนามในแบบฟอร์ม บว.11 (1-1)  
ส าหรับนิสิตปริญญาโท หรือ แบบฟอร์ม บว.11 (1-2)  
นิสิตปริญญาเอก  
 3. นิสิตช าระค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีกองคลัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 4. เสนอภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร พร้อม 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามจ านวนคณะกรรมการพิจารณา 
โครงร่างวิทยานิพนธ์)  
 5. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
 6. คณบดี/ผู้อ านวยการเจ้าของหลักสูตรพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ  
 7. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 8. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 9. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรก าหนดวันสอบ  
และจัดสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 10. นิสิตปรับแก้ไขโครงร่างตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการสอบฯ และน าโครงร่างฉบับสมบูรณ์ 
ให ้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  
 11. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างตรวจสอบและ 
อนุมัติผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 12. นิสิตยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ 
หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 13. คณะ/วิทยาลัยส่งแบบอนุมัติผลการสอบโครงร่าง 
วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบส าเนาใบรับรอง 
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์  
หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ จ านวน 1 ฉบับ และส าเนา
เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1 ฉบับ  
 14. นิสิตน าผลสอบโครงร่างและแบบอนุมัติจัดท าประกาศ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.11(3) พร้อม บว. 11(2-1) นิสิตปริญญา
โท บว.11 (1-2) นิสิตปริญญาเอก และ บว.11(3) พร้อมโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (หลังจากปรับแก้ไขและ
คณะกรรมการสอบเห็นชอบแล้ว) จ านวน 1 เล่ม ส่งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติและประกาศให้ด าเนินการท าวิจัยต่อไป 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการ 
ท าวิทยานิพนธ์ 

การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัยส าหรับ 
การท าวิทยานิพนธ์ 
 นิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย สามารถ
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย (แบบทดสอบ/แบบสอบถาม) โดยใช้แบบค าร้อง
ขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย (บว.12) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ขั้นตอนการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัย 
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์  
 1. นิสิตกรอกค าร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ 
(บว. 12)  
 2. เสนอประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
และลงนาม  
 3. บัณฑิตวิทยาลัยรับค าร้องขอให้ออกหนังสือถึง 
ผู้เชี่ยวชาญ (บว.12)  
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์  
 5. จัดพิมพ์หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ  
 6. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
การขอเก็บข้อมูลเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ 
 นิสิตท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
สามารถขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/ท าการทดลอง 
เพื่อการวิจัย โดยใช้แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความ
รว่มมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (บว.13) กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนแล้วผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอ 
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/ท าการทดลองเพื่อการวิจัย 
ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ 
 1. นิสิตกรอกค าร้องขอให้ออกหนังสือเก็บข้อมูล 
เพื่อการวิจัย (บว. 13)  
 2. เสนอประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
และลงนาม  
 3. บัณฑิตวิทยาลัยรับค าร้องขอเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 5. จัดพิมพ์หนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
      6. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
 7. นิสิตขอรับหนังสือที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

การสอบวิทยานิพนธ ์
นิสิตปริญญาโท  แผน ก 
แบบ ก  1   
มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์
เมื่อลงทะเบยีน
วิทยานิพนธ ์ครบถ้วน 
ตามหลักสูตร 
นิสิตปริญญาโท  แผน ก 
แบบ ก  2  
มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา 
และวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ตามหลักสูตร 
นิสิตปริญญาเอก แบบ 1 
มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์
เมื่อลงทะเบยีน
วิทยานิพนธ ์ครบถ้วนตาม
หลักสตูร และสอบผ่าน
การสอบวัดคณุสมบัต ิ
แล้วไม่น้อยกว่า  
1 ภาคการเรียน 
นิสิตปริญญาเอก แบบ 2  
มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์
เมื่อลงทะเบยีน
วิทยานิพนธ์และรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตร 
และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการเรียน 

การขอสอบวิทยานิพนธ ์
 เมื่อนิสิตด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
มีความพร้อมที่จะสอบวิทยานิพนธ์ โดยระยะเวลาการสอบ 
วิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมัติให้นิสติ
บัณฑิตศึกษาด าเนินการท าวิจัยตามโครงรา่งวิทยานิพนธ์      
ไม่น้อยกว่า 90 วัน (การขอสอบวิทยานิพนธ์นิสิตต้อง
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแตล่ะ 
ภาคเรยีน) ให้นิสิตด าเนินการดังนี ้
ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ ์
 1. นิสิตยื่นค าร้องขอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ (บว.21) พร้อมแบบรายงานผลการเรียน  
(บว.22)   
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์พิจารณา 
เห็นชอบและลงนาม  
 3. นิสิตช าระค่าสมัครสอบวิทยานพินธ์ท่ีกองคลัง  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 4. ภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์   
 5. คณบด/ีผู้อ านวยการเจ้าของหลกัสูตรพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ   
 6. นิสิตยื่นค าร้องให้บัณฑิตวิทยาลยัก่อนก าหนด 
วันสอบอย่างน้อย 30 วันท าการ พร้อมท้ังเล่มวิทยานิพนธ ์
ส าหรับสอบที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์  
ด้วยโปรแกรมที่มหาวิทยาลยัก าหนด   
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ (บว.21)        
 2. แบบรายงานผลการเรียน  (บว.22)        
 3. แบบค าร้องสมัครสอบวิทยานิพนธ์ท่ีช าระเงินแล้ว 
 4. แบบฟอร์มการตรวจสอบการคดัลอกวิทยานิพนธ ์
ที่ลงนามรับรองโดยประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 5. เล่มวิทยานิพนธ์ส าหรับการสอบ  
ขั้นตอนการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 1. รับแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  (บว.21) 

 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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  2. ตรวจสอบคณุสมบัติคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
 3. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการพจิารณา
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 4. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนมุัต ิ
 5. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 6. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 7. ส่งค าสั่งแต่งตั้งให้คณะ/วิทยาลยัเจ้าของหลักสูตร 
 8. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรจัดสอบ
วิทยานิพนธ์ 
 9. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธร์ายงานผล 
การสอบให้บณัฑิตวิทยาลัย (บว.24)  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
     บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ดังนี ้  
     ระดับปริญญาโท จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย  
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
     2. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์และกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 
         ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน  
     ระดับปริญญาเอก จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วย 
     1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
     2. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 
        ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน 

 

 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

 คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ระดับปริญญาโท 
 1. กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดฯ 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 
1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้อง 
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณส์ูง 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบ 
ระดับปริญญาเอก 
 1. กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทาง 
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดฯ 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 
1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  
 2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณส์ูงมากเป็น  

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   

 ท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบ 
 การสอบวิทยานพินธ ์ให้ด าเนินการ ดังน้ี  
(ตามประกาศมหาวทิยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติใน 
การท าวทิยานพินธ)์  
 1. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้า 
ภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร รับผิดชอบใน 
การประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจาก 
คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตร  
            2. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้อนุมัต ิ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบตามที่ประธานที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ ์และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธาน 
หลักสูตร ขออนุมัต ิ  
 3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการ 
สอบนิสิตตามวัน เวลา และสถานที ่ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ก าหนดในประกาศการสอบฯ ประธานกรรมการสอบ 
อาจอนุญาตให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบได้ตาม 
ที่เห็นสมควร ในกรณีที่อนุญาต ให้ผู้ประสานงาน
ประชาสัมพันธก์ารสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห ์ก่อนสอบ 
 4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบ 
ความรู้ความเขา้ใจและประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
ของนิสิต ถ้ามีเงื่อนไขที่นิสิตจะต้องแก้ไขให้นิสิตแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ความเห็นชอบ  
 5. กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธไ์ม่ผ่าน นิสิตมิสิทธิ ์
ขอย่ืนสอบวทิยานพินธ์ใหม่ได้ภายหลังการสอบคร้ังแรก  
ไม่น้อยกวา่ 1 เดือน ทั้งน้ี การสอบต้องไม่เกิน 2 คร้ัง 
 6. ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้าคณะกรรมการ 
ไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็นอาจ 
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้องได้รับการแต่งต้ัง 
ก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วันท าการ 
 7. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธจ์ะต้อง 
รายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยภายใน 2 สัปดาห ์ 
หลังวันสอบวิทยานิพนธ ์(ตามแบบรายงานผลการสอบ 
วิทยานพินธ ์บว.24) 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การส่งวิทยานิพนธ ์
ฉบับสมบูรณ์ 

นิสิตที่ได้ปรับแกไ้ขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบฯ เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว พร้อมท่ีจะ 
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์ด าเนนิการดังนี ้
ขั้นตอนส่งวิทยานิพนธ์และการอนุมัติวิทยานิพนธข์อง
บัณฑิตวิทยาลัย 
 1. นิสิตกรอกแบบรายงานผลการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ (บว.25) และแบบฟอร์มน าส่งวิทยานิพนธ ์
(บว.26) 
 2. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นชอบ
และลงนาม 
 3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธาน
หลักสตูรให้ความเห็นชอบ 
 4. นิสิตส่งแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์วทิยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ใส่แผ่นซีด ีและต้นฉบับวทิยานิพนธ ์1 เลม่  
ที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
 5. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ ์
 6. บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติวิทยานิพนธ์และรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัย 
 7. นิสิตน าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งงานวิชาการ 
 8. งานวิชาการเสนอลงนามหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ ์
 9. นิสิตขอรับเล่มวิทยานิพนธ์คืนทีง่านวิชาการ  
 นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบจ านวนหน่วยกิต 
ตามหลักสูตรแล้ว หากยังด าเนินการท าวิทยานิพนธ ์ 
ไม่เสร็จจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคเรียน 
จนกว่าจะสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ ์และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์ที่บัณฑติวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
 กรณีที่นิสติสอบวิทยานิพนธผ์่านแล้ว แต่ยังไมไ่ดส้่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบณัฑติวิทยาลัยภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ของภาคเรียนนั้น ถือว่ายังไม่ส าเรจ็การศึกษา  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนต่อไป  
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสติ และหากประสงค์จะ 
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณภ์าคเรยีนใดให้ยื่นค าร้อง 
ขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น 

 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
  

การจัดท าการค้นคว้า
อิสระ 

 - นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระตาม 
แผนการเรียน    
 - ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระพร้อมรายชื่อนิสติ คณะส่งขออนุมัติ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อิสระให ้
บัณฑิตวิทยาลัย  
 - คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ 
หรือข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ที่มตี าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 - นิสิตยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
ให้คณะ / คณะด าเนินการจัดสอบโครงร่าง  
 - นิสิตยื่น บว.15 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือ 
ถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใชใ้นการค้นคว้า 
อิสระ และ บว.16 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอ 
ความร่วมมือในการเก็บข้อมลูเพื่อการค้นคว้าอิสระ  
ให้บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการออกหนังสือ  
 - นิสิตยื่นเรื่องขอสอบ/น าเสนอผลงานการค้นคว้า 
อิสระให้คณะ   
 - คณะด าเนินการจดัสอบ/น าเสนอผลงาน 
การค้นคว้าอิสระ  
 - นิสิตน าส่งเล่มการค้นคว้าอิสระให้คณะ  

การตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ 

     • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีน าบทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ไปลงตีพิมพ์วารสารวชิาการระดบัชาติ/
นานาชาติ และ Proceedings เพื่อเป็นเง่ือนไขการส าเรจ็
การศึกษา ต้องระบุท่ีอยูผู่้แต่งเป็นมหาวิทยาลยันเรศวร 
ต้องระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงใน
บทความเพื่อเป็นผูร้ับผดิชอบผลงานร่วมกัน และต้องระบุ
ช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก  
     • ระยะเวลาของแบบตอบรับบทความ เพื่อตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ฯ ลงวารสารไม่เกิน 2 ป ีนับจากปีที่ 
ฉบับท่ี เดือน และ พ.ศ. ท่ีนิสติไดร้ับการตอบรับการตีพิมพ ์

• ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง  
การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติของนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) ฉบับท่ี 2 
• มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556  
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 
• ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก 1 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
 
แผน ก แบบ ก 2 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ม ี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยเป็นบทความวิจยั และได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว  
 
แผน ข 
 รายงานการค้นควา้อิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ หรือน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
 
ปริญญาเอก  
แบบ 1 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
     1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
  

ทางวิชาการ พ.ศ. 2546 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 
    วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก ่
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ 
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ดังต่อไปนี ้
1. ฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 
   - Academic Search Premier  
(http://www.ebsco.com/home)  
(select ebscohost and then 
academic search premier) 
   - Agricola     
(http://agricola.nal.usda.gov) 
   - BIOSIS (http://www.biosis.org) 
   - CINAHL 
(http://www.ebscohost.com/acade
mic/cinahl-plus-with-full-text) 
   - EiCOMPENDEX 
(http://www.ei.org) 
   - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
   - H.W.Wilson 
(http://www.ebscohost.com)  
(select ebscohost and then 
H.W.Wilson) 
   - Infotrieve 
(http://www.infotrieve.com) 
   - Ingenta Connect 
(http://www.ingentaconnect.com) 
   - INSPEC 
(http://www.theiet.org/publishing/ 
inspec) 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
         ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง  
ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแตร่ะดับ 
TCI (กลุ่มที่ 1) 
    2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง โดยทั้ง 2 เรื่อง 
เป็นวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ และให้ตีพมิพ์
ในฐานท่ี สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดบั TCI (กลุ่มที่ 1) 
      ทั้งนี้ กรณีไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุ 
ปีท่ี ฉบับท่ีตีพิมพ์ 
  
แบบ 2 
       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ 
        1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
            ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อง  
โดยต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS หรือ ISI 
        2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
            ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อง  
โดยเป็นวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ และให้
ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1) 

   - MathSciNet 
(http://www.ams.org/mathscinet) 
   - MEDLINE/Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/) 
   - PsycINFO 
(http://www.apa.org/pubs/ 
databases/psycinfo/index.aspx) 
   - Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/) 
 - ScienceDirect 
(http://www.sciencedirect.com) 
 - SciFinder 
(https://scifinder.cas.org/) 
 - Scopus 
(http://www.info.scopus.com) 
 - Social Science Research 
Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/ 
DisplayAbstractSearch.cfm) 
 - Web of Knowledge 
(http://wokinfo.com) 
2. ฐานข้อมลูระดับชาต ิ 
   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที ่1  
(http://www.kmutt.ac.th/jif/ 
public_html/list%20journal.php)
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
     ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ ต้องระบ ุ

ปีท่ี ฉบับท่ีตีพิมพ์  
ขั้นตอนการส่งผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร ่  
 1. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม บว.20 แบบขออนุมัต ิ
ผลการตพีิมพผ์ลงานวทิยานพินธ/์การค้นคว้าอิสระ  
 2. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นชอบและลงนาม  
 3. เสนอหัวหน้าภาควชิา/หัวหน้าสาขาวิชา/ 
ประธานหลักสูตร และคณบดี/ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
 4. นิสิตส่งแบบฟอร์ม บว.20 พร้อมใบตอบรับ 
การลงตพีิมพ์ในวารสาร หรือใบตอบรับการได้รับ 
การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พร้อมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)   
 5. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการตพีิมพ ์
ผลงานวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ  
 7. รายงานผลการตพีิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ/์ 
การค้นคว้าอิสระตอ่มหาวทิยาลัย  

การขออนุมตัิส าเร็จ
การศึกษา 

เมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิต
ด าเนินการดังน้ี 
 1. นิสิตกรอกแบบขออนุมัติส าเร็จการศึกษา บว.27 
(ปริญญาโท แผน ก), บว.27 (ข) (ปริญญาโท แผน ข), บว.28 
(ปริญญาเอก) 
 2. ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นชอบและลงนาม 
 3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร ให้ความเห็นชอบ 
 4. เสนอคณบดี/ผู้อ านวยการต้นสังกัด ให้ความเห็นชอบ 
 5. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรเสนอชื่อ
เพื่ออนุมัติให้ได้รับปริญญา 
 7. งานทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไข
การส าเร็จการศึกษา 
 8. รองอธิการบดี อนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 9. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาผ่าน 
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
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จริยธรรมการวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานวิจัยของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
เพื่อให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ก าหนด 
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิอันจะส่งผลให้ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้นิสิตระดับบณัฑติศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรปรญิญาโท แผน ก ปรญิญาเอก แบบ 1 และแบบ 2  
ทุกคน ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยก่อน จึงจะมีสิทธ์ิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และให้บณัฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม
จริยธรรมการวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้  
    1. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัจริยธรรมการวิจัย สามารถด าเนนิการท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ และปฏิบัตติามจรรยาบรรณของนักวิจัย 
    2. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเขียนผลงานวิทยานิพนธ์โดยไมม่ีการคัดลอก  
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยได้ ตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของการศึกษา 
ในระดับบณัฑิตศึกษา เป็นต้นไป โดยสมัครเข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซด์ของบัณฑติวิทยาลัย http://www.grad.nu.ac.th/ 
   ระยะเวลาที่จัดอบรม   ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม 
     ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม 
                          ภาคเรียนที่ 3 เดือนมิถุนายน 
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย จะไดร้ับเกียรติบตัรการอบรมที่ออกโดยบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อใช้ส าหรับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

 

การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ ์
    มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ และเพื่อไม่ให้น าผลงาน 
ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จึงก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
    การก าหนดดัชนีความคล้าย (Similarity Index) โดยใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานพินธ์ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
ก าหนดดัชนีความคล้าย (Similarity Index) มีค่ารวมเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 25 โดยทีส่่วนของผลการวิจัยและอภิปรายผลต้องมีค่า 
ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ ์
 ขั้นตอนท่ี 1 นิสิตตรวจสอบก่อนสอบวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก่อนส่งเลม่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์ให้ตรวจสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย ไม่เกิน 30 วัน 
 
 โปรแกรมการตรวจสอบการคดัลอกวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ได้แก ่ 
 • Turnitin นิสิตต้องเป็นผูส้่งงานเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร จะจัดอบรมการใช้
โปรแกรม Turnitin นิสิตสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทีเ่ว็บไซดข์องบัณฑิตวิทยาลยั http://www.graduate.nu.ac.th หรือ
ศึกษาจากคู่มือการใช้งาน Turnitin   
 • อักขราวิสุทธ์ิ เป็นโปรแกรมที่อยูใ่นระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ (NARESUAN iTHESIS) เมื่อนิสิตเข้าใช้ และ 
Submit วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS) จะท าการตรวจสอบการคัดลอกจาก 
อักขราวิสุทธ์ิโดยอตัโนมตั ิและนิสติสามารถเห็นผลการตรวจสอบการคัดลอกได้ 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นิสิตต้องได้รับการประเมินผลการศึกษาทุกภาคเรียน   
- การประเมินผลของนิสิตต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 
หากได้ต่ ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีก
จนกระทั่งได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 
- รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U 
นิสิตจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชา
นั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษร S 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
การศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรฯ

ระยะเวลาการศึกษา นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ในภาคการศึกษานั้น ๆ  
จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรฯ 
ระยะเวลาในการศึกษาก าหนด ดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาโท 
     ก าหนดไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
หลักสูตรปริญญาเอก  
      ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตร ีไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
ส่วนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท  
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษา เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลกัสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
 4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่า  
        5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสว่นหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ เป็นบทความวิจยัในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ  
 ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาเอกทีไ่มส่ามารถ
ส าเร็จการศึกษาได ้อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท 
ได ้โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ของหลักสูตรระดับปรญิญาโทสาขาวิชานั้น ๆ  

 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลกัสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
 6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่า  
        7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสว่นหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ โดยเป็นบทความวิจัย และได้รับ 
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว  
 ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาเอกทีไ่มส่ามารถ
ส าเรจ็การศึกษาได ้อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปรญิญาโท 
โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ของหลักสูตรระดับปรญิญาโทสาขาวิชานั้น ๆ  
ปริญญาโท แผน ข 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลกัสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย   
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
            6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) 

 

 

 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
  7. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  
 8. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือสว่นหน่ึงของ
รายงานการค้นควา้อิสระต้องได้รบัการเผยแพร่ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการและไดร้ับการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
ปริญญาเอก แบบ 1 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลกัสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
 4. สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัต ิ 
(QUALIFYING EXAMINATION)  
 5. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่า  
            6. ผล งานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ 
               1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพโ์ดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง  
โดย 1 เรื่อง ต้องเป็นวารสารระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติใหต้ีพิมพใ์นฐานท่ี สกอ.รับรอง 
ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1) 
                2) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
                    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง  
โดยทั้ง 2 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
 



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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รายการ การด าเนินการ ข้อบังคับ/ระเบยีบแนวปฏิบตัิที่เกีย่วข้อง 
 และให้ตีพิมพ์ในฐานท่ี สกอ. รบัรอง ตั้งแต่ระดับ TCI 

(กลุ่มที่ 1) 
               ทั้งนี้ กรณีไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบ ุ
ปีท่ี ฉบับท่ีตีพิมพ์ 
ปริญญาเอก แบบ 2 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรยีนครบตามทีห่ลกัสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
 6. สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัต ิ 
(QUALIFYING  EXAMINATION)  
 7. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่า  
            8. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ ์
               1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อง  
โดยต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS หรือ ISI 
               2) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
                  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับ 
การยอมรับใหต้ีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อง  
โดยเป็นวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ และให้
ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1) 
                  ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์  
ต้องระบุปีท่ี ฉบับท่ีตีพิมพ ์  
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การยื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยันเรศวร 
     1. ก าหนดวันเริ่มยื่นขอส าเร็จการศึกษาทุกระดับ เริม่นับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาของทุกๆ ภาคการศึกษาเป็นระยะเวลา  
30 วัน (ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั) หากพ้นก าหนดยื่นขอส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องท าค าร้องขอยื่นส าเร็จการศึกษา 
ช้ากว่าก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมปรับการยื่นขอส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด วันละ 50 บาท โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมปรับฯ 
ทุกวัน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันท่ีพ้นก าหนดยื่นขอส าเร็จการศึกษา ถึงวันท่ีนิสิตยื่นค าร้องขอยื่นส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
     กรณี ที่นิสิตเคยยื่นส าเร็จการศกึษาไว้ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากผล 
การเรยีนภาคสุดท้ายไดร้ับ อักษร I, P, U, F หรือเกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูรไม่เป็นไปตามข้อบังคบัฯ ก าหนด นิสิตต้องด าเนินการ
ขอแก้ไข และยื่นส าเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (โดยให้ปฏิบัตติามขั้นตอนเดิม) 
 2. นิสิตทุกระดับ บันทึกข้อมูลที่อยู่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์ (NU 25) ส าหรบัส่งใบรับรองคุณวุฒิ และ 
ส่งจดหมายแจ้งข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได้ที่เว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th และให้
สั่งพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลที่อยูผู่ส้ าเร็จการศึกษาที่สามารถตดิต่อทางไปรษณีย ์(NU 25) ด้วยทุกครั้ง เพื่อน าไปประกอบเอกสาร 
การขอยื่นส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ีคาดว่าจะขอส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 3 
     3. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นส าเร็จการศึกษา มีดังนี ้  
    3.1 แบบฟอร์มที่อยู่ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไป00รษณีย ์(NU 25) ที่นิสิตบันทึกข้อมูลผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ ตามข้อ 2 และสั่งพิมพ ์NU 25 เพื่อประกอบการยื่นจบด้วยทุกครั้ง ถ้าหากนิสติไม่น าเอกสาร NU 25 มายื่นแสดง
ประกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา จะไม่อนุญาตใหล้งช่ือในสมุดคุมการยื่นส าเร็จการศึกษา และให้ถือว่านิสิตไม่ได้ยื่นส าเร็จการศึกษา 
ในภาคเรียนนั้นๆ 
     3.2 รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา รูปถ่ายส ีหรือขาว – ด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) ด้านหลังรูปถ่ายใหร้ะบุช่ือ – สกลุ รหัสประจ าตัวนิสติ คณะ และสาขาวิชา ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
          ให้นิสิตที่ยื่นส าเร็จการศึกษาทุกคน ส่งเอกสารยื่นจบตามข้อ 3 พร้อมกับนิสติลงช่ือในสมดุคุมการยื่นส าเร็จการศึกษา 
ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เป็นหลักฐานยนืยันการยื่นส าเรจ็การศึกษาต่อไป 
การแต่งกายส าหรับการถ่ายรูปเพ่ือยื่นส าเร็จการศึกษา 
     ให้แต่งกายตามประกาศมหาวทิยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต ์www.reg.nu.ac.th 
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การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
กรอกค าร้องขอใบแสดงผลการเรียน/Transcript (NU 15) ให้ครบถ้วน ยื่นได้ที่กองบริการการศึกษา ตึก QS งานทะเบียนนิสติและ
ประมวลผล ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 
 
กรณีที่ 1 นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู ่
 
1. กรอกค าร้อง NU 15 (ดาวโหลดได้ท่ี  
   www.reg.nu.ac.th) ให้ครบถ้วน 
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป  
   (สวมชุดนิสิต) 
3. ช าระค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ  
   30 บาท/ 1 ฉบับ  กรณีเร่งด่วน  
   100 บาท/ 1 ฉบับ 

กรณีที่ 2 นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
1. กรอกค าร้อง NU 15 (ดาวโหลดได้ท่ี  
    www.reg.nu.ac.th) ให้ครบถ้วน 
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป   
    (แต่งกายสุภาพ) 
3. ช าระค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ  
    30 บาท/ 1 ฉบับ  กรณีเร่งด่วน  
    100 บาท/ 1 ฉบับ 

กรณีที่ 3 นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วที่
รหัสขึ้นต้นด้วย 42XXXXX หรือน้อยกว่า 
1. กรอกค าร้อง NU 15 (ดาวโหลดได้ท่ี  
   www.reg.nu.ac.th) ให้ครบถ้วน 
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป  
   (แต่งกายสุภาพ) 
3. ช าระค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ  
   30 บาท/ 1 ฉบับ   
* ไม่สามารถขอแบบเร่งด่วนได้ 

 
*ยื่นขอเอกสารทางไปรษณีย์ 
1. กรอกค าร้อง NU 15 (ดาวโหลดได้ท่ี www.reg.nu.ac.th) ให้ครบถ้วน 
2. โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้มา 
ในซองให้ชัดเจน 
3.ช าระค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 30 บาท/ 1 ฉบับ ค่าจัดส่งคืน 30 บาท  
ส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม  
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เพื่อรับเงิน ณ ท่ีท าการไปรษณีย์  
“เคาน์เตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036” 
(จะจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ เป็นแบบลงทะเบียน เท่าน้ัน) 

ส่งมาที ่
          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          กองบริการการศึกษา ตึก QS 
          งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  
          (ขอใบแสดงผลการเรียน) 
          เลขท่ี 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ 
          อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
          65000 

 

การขอกลับเข้าศึกษาใหม ่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนิสติ ตามขอ้บังคับ
มหาวิทยาลยันเรศวรฯ ข้อ 28 ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

นิสิตสามารถขอกลับเขา้ศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษได ้ 
โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดงันี ้

   1. พ้นสภาพการเป็นนิสิตเน่ืองจากครบระยะเวลาการศึกษา  
ตามข้อบังคับ มหาวทิยาลัยนเรศวรฯ ข้อ 18 
  1.1 นิสิตระดับปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  1.2 นิสิตระดับปริญญาเอก 
   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
   2. พ้นสภาพการเป็นนิสิต เน่ืองจากเป็นนิสิตวิสามัญที่ขาด
คุณสมบัต ิเรื่อง ความรู้ภาษาอังกฤษ 
   3. พ้นสภาพการเป็นนิสิต เน่ืองจากได้ระดับค่าระดับขั้น 
สะสมเฉลี่ย น้อยกวา่ 2.50 

 1. กรอกค ารอ้งค าร้องทั่วไป (NU 18) เรื่อง ขอเขา้ศึกษาใหม่
เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ระบุสาขาวิชา แบบการศึกษา ภาคเรียนที่ขอ
เข้าศึกษาใหม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบค าร้อง ให้ครบถ้วน 
 2. น าค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวชิา/ ประธานหลักสูตร และคณบด/ี
ผู้อ านวยการคณะที่นิสิตสังกัด 
 3. ย่ืนค าร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 4. บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรองอธิการบด ีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5. รอตรวจสอบผลการพิจารณาที่เว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th 
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การท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ Naresuan iThesis 
 

 
http://ethesis.grad.nu.ac.th 

 
 ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS) เป็นระบบส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนสิิต
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามรูปแบบของมหาวิทยาลยันเรศวร โดยบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร ได้น าระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต ลดขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้รวดเร็วข้ึน  
ลดภาระความยุ่งยากในการจัดรูปแบบของวิทยานิพนธ์ การจัดส่งและการจัดเก็บวิทยานิพนธ ์รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการคัดลอก
วิทยานิพนธ ์(Plagiarism Detection)  
 มหาวิทยาลยันเรศวร ก าหนดให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาทุกคณะ ใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
(NARESUAN iTHESIS) ดังนี ้
     ปี พ.ศ. 2560  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้ ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS)   
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. กรอกรายละเอียดการสมัครใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบและลงนาม 
 2. น าแบบฟอร์ม ส่งที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  
 3. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลนิสิตใหฝ้่ายคอมพิวเตอร ์เพื่อลงระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN  
iTHESIS) และออก username การเข้าใช้วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS)  ส่งให้นิสิตทางอีเมล์ของ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 4. นิสิตได้รับ username การเข้าใช้วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS) สามารถเริม่ใช้งานได้ทันที โดยศึกษา 
การใช้งานจาก คู่มือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์(NARESUAN iTHESIS) บนเว็บไซด ์



 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
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เว็บไซต์บัณฑิตวทิยาลัย 
 

 
http://www.graduate.nu.ac.th/ 
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แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ 
 

1. แบบฟอร์มค าร้องท่ัวไป 
   สามารถดาวนโ์หลดได้ที่ http://www.acad.nu.ac.th/nuform.php 
NU07 ค าร้องขอคืนสภาพการเปน็นิสิต NU16 ขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล และยศ 
NU08 ค าร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด NU17 ค าร้องขอลาพักการศึกษา 
NU09 ค าร้องขอยื่นส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด NU18 ค าร้องทั่วไป 
NU11 แบบขอถอนรายวิชาลงทะเบียน NU19 ค าร้องขอลาออกจากการศกึษา 
NU13 ค าร้องขอย้ายคณะ/ขอย้ายสาขาวิชาเรยีน NU21 ค าร้องขอใบรับรอง 
NU14 ค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา NU24 ใบมอบฉันทะ 
NU15 ค าร้องขอใบแสดงผลการเรยีน (TRANSCRIPT)  
 
2. แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลยั 
    สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http://www.graduate.nu.ac.th/form_documents/ 

 
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ส าหรับนสิิตปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคปกติ 

    บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
    บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลีย่นแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    บว.11(1-1) ค าร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญโท 
    บว.11(1-2) ค าร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 
    บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ 
    บว.12 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแกไ้ขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    บว.13 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมลูเพื่อการวิจัย 
    บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไมเ่กี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย 
    บว.20 แบบขออนุมัติผลการตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์
    บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีช่ือไมต่รงกับวิทยานิพนธ ์
    บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
    บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลีย่นแปลงการสอบวิทยานิพนธ ์
    บว.24 แบบน าส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ ์
    บว.25 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ์
    บว.26 แบบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์
    บว.27 แบบขออนุมัติส าเรจ็การศึกษา (ป.โท) 
    บว.28 แบบขออนุมัติส าเรจ็การศึกษา (ป.เอก) 
    บว.29 แบบฟอร์มขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ ์
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แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้ 
ค าร้อง ขอสมัครสอบวัดคณุสมบัต/ิสอบประมวลความรู ้ล่าช้ากว่าก าหนด 
ใบสมัครสอบประมวลความรูส้ าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท (ครูประจ าการ) 
ใบสมัครสอบประมวลความรูส้ าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข (ในจังหวัด) 
ใบสมัครสอบวัดคณุสมบัตสิ าหรบันิสิตระดับปริญญาเอก 
แบบฟอร์มประมวลความรูส้ าหรบันิสิตระดับปริญญาโท ภาษาองักฤษ (3 ภาคการศึกษา) (Application Form for  
Comprehensive Examination) 
แบบฟอร์มวัดคณุสมบัตสิ าหรับนสิติระดับปรญิญาเอก ภาษาอังกฤษ (Application Form for Qualifying Examination) 

 
แบบฟอร์มการค้นคว้าอิสระ 

บว.15 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
บว.16 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการค้นคว้าอสิระ 
บว.17 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
บว.18 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
บว.27 (แผน ข) แบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  
รายงานผลการส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับสมบูรณ ์ 
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานการค้นคว้าอิสระ 
บว.20(1) แบบรับรองการตีพมิพ์กรณีช่ือไมต่รงกับการค้นคว้าอิสระ 

 
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคดัลอกวิทยานิพนธ์ 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/rules/ 
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ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 

 
คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย สถาบนั หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงาน เบอร์โทร เว็บไซต์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 0-5596-8820 http://www.grad.nu.ac.th 
คณะนติิศาสตร ์ 0-5596-2272 http://www.law.nu.ac.th 
คณะมนุษยศาสตร ์ 0-5596-2009 http://www.human.nu.ac.th 
คณะบริหารธรุกิจฯ 0-5596-4829 http://www.mis.nu.ac.th 
คณะศึกษาศาสตร ์ 0-5596-2411 http://www.edu.nu.ac.th 
คณะสังคมศาสตร ์ 0-5596-2164 http://www.social.nu.ac.th 
คณะแพทยศาสตร ์ 0-5596-5595 http://www.med.nu.ac.th 
คณะเภสัชศาสตร ์ 0-5596-3730 http://www.pha.nu.ac.th 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 0-5596-6647 http://www.nurse.nu.ac.th 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ 0-5596-6062 http://www.dent.nu.ac.th 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 0-5596-4712 http://www.medsci.nu.ac.th 
คณะสหเวชศาสตร ์ 0-5596-6226 http://www.ahs.nu.ac.th 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 0-5596-8652 http://www.health.nu.ac.th 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ 0-5596-2710 http://www.agi.nu.ac.th 
คณะวิทยาศาสตร ์ 0-5596-3112 http://www.sci.nu.ac.th 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 0-5596-3961 http://www.eng.nu.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 0-5596-4302 http://www.arch.nu.ac.th 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0-5596-3180 http://www.sert.nu.ac.th 
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 0-5596-8731 http://www.tptp.in.th 
วิทยาลัยโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 0-5596-4388 http://www.slsc.nu.ac.th 
ส านักหอสมุด 0-5596-2603 http://www.lib.nu.ac.th 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 0-5596-8558 http://www.nuic.nu.ac.th 
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 0-5596-8628 http://www.cacs.nu.ac.th 
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ 0-5596-8702 http://www.chsm.nu.ac.th 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-5029 http://www.med.nu.ac.th/2008/nuh 
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 0-5537-8306 http://www.satit.nu.ac.th 
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 0-5526-0162 http://www.chulabook.com/nu_branch.asp 
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-1440 - 
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