
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ 

วันพุธที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 
................................................................................. 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รองอธิการบดี         ที่ปรึกษาฯ  
     (รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร)      
๒.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ประธานที่ประชุมฯ 
     (ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง) 
๓.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.ชัยวิวัฒน ์ วงศาโรจน์  ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายบริหาร  แทน) 
๔.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์       กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์  พิพัฒภาสกร  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
     วิจัยและวิเทศสัมพันธ์  แทน) 
๕.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร    กรรมการ 
     (ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  แทน) 
๖.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์       กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  วรรณพรศิริ) 
๗.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       กรรมการ 
     (อาจารย์ศุภชัย  อินสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ  แทน) 
๘.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์       กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์) 
๙.  คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)     กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา  โสรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แทน) 
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  เพชร์โรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  แทน) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 
๑๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ  แทน) 
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๑๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  ปาณาวงษ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แทน) 
๑๔. คณบดีคณะสังคมศาสตร์       กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา  ไวฑูรเกียรติ) 
๑๕. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ   กรรมการ  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข)์ 
๑๖. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์       กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญรัตน์  ชูศิลป์  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  แทน) 
๑๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์      กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน) 
๑๘. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี    กรรมการ  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  สุรวิงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  แทน) 
๑๙. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน    กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์  มณีจิระปราการ) 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  วัฒนชัยยิ่งเจริญ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๒. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ        
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดิลก) 
๒๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์) 
๒๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
      (ดร.คณิดา  นรัตถรักษา) 
๒๕. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย      เลขานุการ  
      (นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (กรรมการ)      ติดภารกิจ 
     (ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  ติดภารกิจ 
๓.  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย (กรรมการ)   ติดภารกิจ        
      (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ดร.ฉัตรพร      หาระบุตร 
     (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์)  
๒.  นางอัจจิมา    มวลประสิทธิ์พร 
     (หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร   ธีระวิริยะกุล   
     (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
วาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 

      ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการฯ และ
ประธานที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
                           ๑. Double Degree มีความคืบหน้าจากเดิม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ขณะนี้มีของ Universiti Putra Malaysia (UPM) ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเรามี Co-Advisor แล้ว ตาม MOA มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทุนจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) 
นิสิตสามารถเรียนที่ประเทศมาเลเซีย ๑ ปี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จะท าหนังสือ 
แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดต่อไป 
                           ๒. บัณฑิตวิทยาลัย ขอแนะน า Website ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 
ตามรายละเอียดบน  Website และหลั กสู ตรระยะสั้ น ใน รายวิช าต่ างๆ  ศึ กษารายละเอียด ได้ ที่ 
www.graduate.nu.ac.th/certificate/ 
                            ๓. ตามที่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร) 

ฝากไว้ให้หาข้อมูล มี ๒ ประเด็น โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สปอว.) สรุปดังนี้ 

   ๓.๑ การขยายเวลาเรียนอีก ๑ ปีการศึกษา ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา- 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบแล้วและจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
     ๓.๒ การไม่ก าหนดขอบเขตของระยะเวลาการศึกษา โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลา
การศึกษา ซึ่งมีการผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว ขณะนี้ รอประกาศจากส านักงาน-
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลดีต่อการเรียนแบบ  Credit bank หรือ 
สัมฤทธิบัตร ทั้งนี้ ควรมีการค านึงถึงเกณฑ์ AUN QA ด้วย และเห็นควรให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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              รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาฯ 
แจ้งให้ที่ประชุมฯ ชื่นชมและขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย ที่มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาแบบ  
Credit bank เพ่ือจะส่งผลให้มีการเพ่ิมจ านวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ และ
ขอฝากคณะ/วิทยาลัย ช่วยผลักดันควบคู่กันไปกับโครงการดีๆ โดยค านึงถึงมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา  
ในระดับบัณฑิตศึกษา และรวมไปถึงจ านวนคณาจารย์ที่จะสามารถรับนิสิตได้ด้วย 
               
มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ  
 

๑.๒ รายงานความคืบหน้าการจัดท าระบบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์พิเศษ  
บัณฑิตศึกษา และการเสนอแบบฟอร์มออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

      นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย รายงานให้ที่ประชุมฯ 
ทราบ ความคืบหน้าการจัดท าระบบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา โดยได้น าเสนอ
ความคืบหน้าระบบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา และขั้นตอนการใช้งานต่างๆ  
ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์ 
 
มติ ที่ประชุมฯ รับทราบและเห็นชอบ 
 
  ๑.๓ รายงานผลการด าเนินการจากมติที่ประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  
        เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ผลการด าเนินการจากมติที่ประชุม ครั้งที่  
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่ งประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการจากท่ีประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วาระท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ และวาระที่ ๓.๔ 
 
มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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  ๑.๔ ค าสั่งฯ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  
และอาจารย์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

      เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต-
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้เสนอ
มหาวิทยาลัย อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน ๖ ราย นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าค าสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังกล่าวฯ 
เสนอมหาวิทยาลัย ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งฯ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฯ ลงวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (จ านวน ๓ ฉบับ) ทั้งนี้ สามารถดูค าสั่ง/ประกาศ การแต่งตั้งฯ ทั้งหมดได้ที่เวปไซต์ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย  เมนูส าหรับคณะ/อาจารย์  เลือกค าสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณาจารย์ฯ ปี2563  
หรือhttp://www.graduate.nu.ac.th/page_siminar_grad63/ 
 
มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

๑.๕ การอนุมัติย้ายแผนการศึกษา จ านวน ๒ ราย 
                    เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ตามที่ นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ราย 
ขออนุมัติย้ายแผนการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ราย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะมาแล้ว ไม่ขัดข้อง ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้ย้ายแผนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้  
บัณฑิตวิทยาลัย จึงน าแจ้งที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

      ๑. นางสาวปาริชาติ มณีท่าโพธิ์ นิสิตระดับปริญญาโท รหัส ๖๓๐๖๔๗๔๐ ขอย้าย
แผนการศึกษา จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม แผน ก แบบ ก ๒ เป็น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม แผน ก แบบ ก ๑ 

      ๒ . นางสาวกาญ จนา ศรี ส วั สดิ์  นิ สิ ต ระดั บปริญ ญ าโท  รหั ส  ๖๓๐๖๓๒๓๑  
ขอย้ายแผนการศึกษา จาก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก ๒ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) เป็น สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ แผน ข (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
 
มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
วาระท่ี  ๒ รบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
  ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยไมม่ีการแก้ไข  
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วาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษ  

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
      ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่คณะ ได้ส่งรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และ

อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและน าเสนอมหาวิทยาลัย  
ให้มีค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ราย และอาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย ตามเอสารประกอบการประชุม 

 
มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็น 

    คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม)  
    จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

          ๑. แต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  
              - ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา      

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม/การค้นคว้าอิสระ  
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์     จ านวน     ๑  ราย 

           ๒. แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา  
                  - ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
                    และกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/กรรมการ 

          สอบวิทยานิพนธ์       จ านวน     ๒  ราย 
            รวมทั้งสิ้น     ๓  ราย 

๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 
 

๓.๒ พิจารณาการขออนุมัติใช้ใบรับรองจริยธรรมวิจัยในสัตว์ให้ด าเนินการวิจัย 
เป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๒ ราย ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

      ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติใช้ใบรับรองจริยธรรมวิจัยในสัตว์ให้ด าเนินการวิจัยเป็นกรณีพิเศษ  
ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. นายกิจจา มุขทั่ง นิสิตระดับปริญญาโท รหัส ๖๒๐๖๑๘๘๗ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
โดยใช้ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบการอนุมัติ 
ให้ด าเนินการวิจัยแทน ทั้งนี้ ใบรับรองฯ ดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์-
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมของนิสิต เป็นหัวหน้าโครงการฯ 
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 ๒. นายธนโชติ ทองย้อย นิสิตระดับปริญญาโท รหัส ๖๒๐๖๒๑๘๑ สาขาวิชา- 
สัตวศาสตร์ โดยใช้ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบ 
การอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยแทน ทั้งนี้ ใบรับรองฯ ดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิต เป็นหัวหน้าโครงการฯ 

      ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงน าเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบ 
การประชุม และการน าเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติใช้ใบรับรองจริยธรรมวิจัยในสัตว์ให้ด าเนินการวิจัย 

    เป็นกรณีพิเศษ ของนิสิตทั้ง ๒ ราย ทั้งนี้ ในการขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ใบรับรองจริยธรรม- 
    ในสัตว์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 
    ท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย เสนอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
    เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 
 

๓.๓ พิจารณาการเรียกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาในตัวเล่มวิทยานิพนธ์   
คณะสังคมศาสตร์ 
              ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของการเขียนวิทยานิพนธ์ในส่วนของหน้าบทคัดย่อ ทั้งนี้ บัณฑิตวิ ทยาลัย  
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ส่วนหน้าบทคัดย่อตามคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นตามประกาศฯ เรื่อง คู่มือการจัดท าสารนิพนธ์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดี-
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
 
มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ใช้รูปแบบบทคัดย่อในเล่มวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
     ๑.๑ Ph.D.Dissertation in ………. 
     ๑.๒ MA.Thesis in .......... 
 ๒. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษใช้ Thesis 
     วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษใช้ Dissertation 
 ๓. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการแจ้งคณะ/วิทยาลัย ที่เก่ียวข้องและมอบงานวิชาการ  

    บัณฑิตวิทยาลัย ถือปฏิบัติต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๔๕ น. 
 
 
 

............................................................        ........................................................... 
                  (นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี)              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดิลก) 
       หวัหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย                     รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ 

          ผู้บันทึกการประชุมฯ       ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

............................................................ 
(ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ประธานการประชุมฯ 


