คู่มือนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
The Graduate School Naresuan University
www.graduate.nu.ac.th

สารบัญ
ข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร .................................................................................................................. 1
ประวัติความเป็นมา............................................................................................................................ 2
ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีประจามหาวิทยาลัย ............................................................................. 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ...................................................................... 5
ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย .......................................................................................................................... 7
ประวัติความเป็นมา............................................................................................................................ 8
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย .......................................................................... 9
โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ........................................................................................ 10
ผู้บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ............................................................................................................ 11
หัวหน้างาน บัณฑิตวิทยาลัย ............................................................................................................ 12
เส้นทางสู่ความสาเร็จ ......................................................................................................................... 13
การลงทะเบียน ................................................................................................................................... 21
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ............................................................................................................ 21
การลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต ...................................................................................................... 21
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ................................................................................................................ 21
การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน รายวิชา หรือเปลี่ยนหมู่เรียน ............................................................... 22
การชาระเงินค่าลงทะเบียน .............................................................................................................. 22
การเทียบโอนหน่วยกิต การย้ายแผนการเรียน การย้ายสาขาวิชา ...................................................... 28
การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ....................................................................................................... 34
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)........................................................... 41
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ......................................................................... 44
กาจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ .............................................................................................. 47
การจัดทาวิทยานิพนธ์ ...................................................................................................................... 47
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ............................................................................... 47
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ .......................................................................................................... 50
การขอตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจยั /การขอเก็บข้อมูลวิจยั ................................................................... 53
การขอสอบวิทยานิพนธ์ ................................................................................................................... 56
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์....................................................................................................... 62
การจัดทาการค้นคว้าอิสระ .............................................................................................................. 64

สารบัญ (ต่อ)
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ............................................................................. 67
การขออนุมัตกิ ารสาเร็จการศึกษา .................................................................................................... 71
จริยธรรมการวิจัยสาหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา .............................................................................. 73
การวัดและประเมินผลการศึกษา ........................................................................................................ 74
ระยะเวลาการศึกษา ........................................................................................................................... 75
การสาเร็จการศึกษา ........................................................................................................................... 76
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา ............................................................................................................. 76
การยื่นขอสาเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ................................... 70
การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ....................................................................................... 81
การขอเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ-ชื่อสกุล ................................................................................................... 82
การขอขยายเวลาเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด .................................................................................... 83
ทุนการศึกษา ...................................................................................................................................... 84
ทุนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ....................................................................................................... 84
ทุนภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ..................................................................................................... 87
การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ...................................................................................................... 91
การให้บริการข้อมูลทางเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ....................................................................... 97
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ........................................................................................................... 98
ภาคผนวก .......................................................................................................................................... 99
แบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ .................................................................................................................100
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ..................................................................................................................102

ข้อมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

THE GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

ข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติความเป็ นมา
ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีสภาพการที่สืบต่อเนื่องกันมาหลายขั้นตอน
โดยเริ่ ม ต้ น จากการเป็ น วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2510
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายหลังการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่ งจัดตั้ง
ขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 เป็นเวลา 13 ปี โดยเป็นวิทยาลัยวิชาการแห่งที่ 4 รองจาก
ประสานมิตร ปทุมวัน และบางแสน ตามลาดับ
วิ ท ยาลั ย วิช าการศึ ก ษาพิษ ณุ โ ลก เริ่ ม รั บ นิ สิ ต รุ่ น แรกเข้ า ศึ ก ษาในชั้น ปี ที่ 3 ในปี พ.ศ.2510
แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่จึงได้ฝากเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 60 คน วิทยาลัย
วิชาการศึกษาปุทมวัน 60 คน และในปี พ.ศ.2511 จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนโดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อใน
ชั้นปี ที่ 3 โดยดาเนินการสอนที่พิษ ณุโ ลกต่อ มาวิทยาลัย วิชาการศึก ษาได้ย กฐานะขึ้ นเป็ นมหาวิท ยาลั ย
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 นามมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตามหนังสือด่วนมากของสานักพระราชวังที่ รล.0002/1601 ลงวันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ.2517 และพระราชทานความหมายกากับว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” (มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่
มหานคร) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 1 ใน 8 ขณะนั้น จึงยกฐานะขึ้น
เป็น มหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยาเขต 1 ใน 8 ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันมี วิทยาเขตประสาน
มิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยในขณะนั้น มหาวิทยาลัย มีที่ดินอยู่ในครอบครอง
1 แปลง คือโฉนดที่ดินเลขที่ 6498 เนื้อที่ 102-3-37 ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นราชพัสดุแล้ว
ในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณ
ทุ่งหนองอ้อปากคลองจิก เนื้อที่ตามหนังสือสาคัญ สาหรับหลวง 1280-2-85 ไร่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินบริเวณนี้เป็นเขตจัดรูปที่ดินในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
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นเรศวรจึงขอใช้ที่ ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้รับอนุมัติแล้วได้นาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2527 โดยทาการรังวัดที่ดินใหม่เป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 1283-3-06 ไร่
ทะเบียนราชพัสดุที่ 903 แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 102-3-37 ไร่ ทะเบียนราชพัส ดุเลขที่ 904 รัฐบาลได้แ ต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และได้มีมติรับหลักการที่จะ
ยกฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษ ณุโลก ขึ้ นเป็ น มหาวิทยาลัยเอกเทศในวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบให้ ดาเนินการตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้งมหาวิทยาลัย ขึ้ น ช่ว งปี
พ.ศ.2527 – 2531 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมสาหรับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ โดยจัดทาผังแม่บทการ
เตรีย มงบประมาณทางด้า นการก่อ สร้า งและพั ฒนาด้า นอาคารสถานที่แ ละบุ ค ลากร รัฐบาลขณะนั้ น มี
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ยกฐานะวิทยาเขตพิษ ณุโ ลก ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นวัน
ครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณปู การ
อั นใหม่หลวงแก่แผ่นดินไทย อี ก ทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีป ระสูติกาล และจ าเริญวัยที่เมือง
พิษณุโลก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เป็นวันกาเนิดมหาวิทยาลัยและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย
ใหม่ นี้ ว่ า “มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร” เมื่ อ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม พ.ศ.2532 นั บ เวลาจากการเป็ น มหาวิ ทยาลัย
วิชาการศึกษา 7 ปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ปี รวม
เวลาแห่งการก่อตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้เวลายาวนานถึง 23 ปี
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ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีประจามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์
เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์ขวาทรง
สุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมี
อักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยูภ่ ายในป้ายชายธง
เป็นรูปช้างศึกษา อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษร
ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยูภ่ ายในป้ายชายธง

ดอกไม้
ดอกเสลา

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเทา-แสด
สีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา
สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ
สีแสดประกอบด้วย
สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ
สีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิสยั ทัศน์
มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0

พันธกิจ
พั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ประกอบด้ ว ย การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย
การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรจะยึ ด แนวทาง
3 ด้านในการบริหารจัดการและการดาเนินงานเป็นหลัก ได้แก่
• บริหารและการจัดการการศึกษาทั้งระบบในลักษณะการผสมผสาน (Hybrid) เพื่อให้องค์ความรู้
และทักษะมีความหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
• บริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษาในรู ป แบบการเป็ น หุ้ น ส่ ว น ( Partnerships) เพื่ อ ให้
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
• บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปบบการสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า งๆ ในกระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผลงานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้ าหมาย
1. มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับและสร้างผู้นาทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุ มชน
สนับสนุนการทานุศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถนาไป
พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหสาขา (Comprehensive) มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ โดยใช้แนวทางการผสมผสาน
(Hybrid) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Network) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัย
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ทั้ง 5 ด้าน
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. มหาวิ ท ยาลั ย ตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า งความเสมอภาคให้ กั บ ประชาชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยการกระจายโอกาสด้านการเรียน การบริการวิชาการ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกผันของชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (Public Participation) ในขณะที่บุคลากรและนิสิตมีความผูกพันและจิตสานักรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม (University Social Responsibility)
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และธรรมภิบาล เป็นองค์กรมี
โครงสร้างที่เหมาะสม สนองต่อพันธกิจและภารกิจ ดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาทรัพยากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน นาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรมีค วามรับผิดชอบ
ต่อภารกิจและองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
7. เป็ นมหาวิทยาลัยมีบุ คลากรที่มีคุณภาพสูงมีความสามารถในด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์
ทักษะการทางาน ทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ในการทางานเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่าระดับ
สากล
8. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและการใช้ทรัพยากร ที่เหมาะสม สงบ สันติ
เป็นสังคมแห่งความเอื้อต่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและ
สังคมได้ (Green University)
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ข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติความเป็ นมา
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ รั บ การก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2520 ขณะนั้ น ยั ง เป็ น
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พิ ษ ณุ โ ลก ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามให้ แ ก่ มหาวิ ทยาลัย ว่า
“มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 บัณฑิตวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าระดับคณะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์

วิสยั ทัศน์
มุ่งบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

เป้ าประสงค์
1. นิสิตระดับ บัณฑิ ตศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านภาษา ทัก ษะการ
นาเสนอ ทักษะการวิจัย และสามารถใช้ความรู้ ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน/ท้องถิ่น/ชาติ/ภูมิภาคและโลก
2. การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ร ะบบและนโยบายเชิ ง รุ ก ประก อ บ กั บ
การใช้เทคโนโลยีสามารถทาให้เกิดการบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. การทางานเป็นแบบบูรณาการ ประสานและสามัคคี จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

9

THE GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
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ผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8813
E-mail: krongkarnc@gmail.com
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail: kphongph@nu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาพร ล้าเลิศธน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8858
E-mail: paolamlertthon@hotmail.com
รศ.ดร.อนามัย นาอุดม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8816
E-mail: anamain@nu.ac.th
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8815
E-mail: usaa@nu.ac.th
พัชรี ท้วมใจดี
หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลข
โทรศัพท์ 0 5596 8819
E-mail: patchreet@gmail.com
Roy l. Morien
Specialist

Reggie Dalman
Hinoguin
Specialist
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หัวหน้างาน
ศุทธภา นันทพฤกษา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานอานวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8823
E-mail: ying8869271@gmail.com
มีหน้าที่: กากับดูแล มอบหมายและติดตามการดาเนินงานของงานอานวยการ
อรอุษา บ้ารุงไทย หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8837
E-mail: ornusab55@gmail.com
มีหน้าที่: กากับดูแล มอบหมายและติดตามการดาเนินงานของงานแผนและ
สารสนเทศ
ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8821
E-mail: treerusoil@gmail.com
มีหน้าที่: กากับดูแล มอบหมายและติดตามการดาเนินงานของงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
นวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8834
E-mail: tantipalapolnawiphan@gmail.com
มีหน้าที่: กากับดูแล มอบหมายและติดตามการดาเนินงานของ
งานสานักพิมพ์
อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8830
E-mail: audchimas@gmail.com
มีหน้าที่: กากับดูแล มอบหมายและติดตามการดาเนินงานของ
งานวิชาการ
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เส้นทางสูค่ วามสาเร็จการศึกษา
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การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Registrar) ที่ www.reg.nu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัว การลงทะเบียน
เรียนมี 4 ประเภทคือ
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การลงทะเบียนเรียนปกติ การลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2. การลงทะเบียนเรียนรักษาสภาพนิสิต
การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วย
เหตุใด ๆ ก็ตามนิสิตต้องทาการลาพักการศึกษาภาคเรียนนั้น และต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ
นิสิตภายใน 15 วัน นับจากเปิดภาคเรียน
3. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
กรณีที่ 1 สามารถดาเนินการลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน
สาหรับภาคเรียนปกติ และภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียนสาหรับภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องชาระ
ค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 25 บาท
กรณีที่ 2 ในภาคการศึกษาใด หากนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กาหนด หรือลงทะเบียน
เรียนแล้ว แต่ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่านิสิต “พ้นสภาพนิสิต”
ตามข้อบังคับฯ นิสิตจะต้องทาคาร้องเพื่อขอคืนสภาพนิสิต และขอลงทะเบียนหลังกาหนด หรือรักษาสภาพ
นิสิต โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้คาร้องขอคืนสภาพนิสิต (NU 7) กรอกข้อความให้สมบูรณ์ นาคาร้องผ่านคณบดีต้นสังกัด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ยื่นคาร้องที่งานทะเบียนนิสิตฯ
3. ให้นิสิตรอรับทราบผล และใบแจ้งยอดชาระค่าลงทะเบียนเรียน
4. นิสิตนาใบแจ้งยอดชาระค่าลงทะเบียนไปชาระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง
หมายเหตุ
- อัตราค่าธรรมเนียมค่าคืนสภาพนิสิตและค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า เป็นไปตามประกาศฯ
ของมหาวิทยาลัย
- การคิดค่าปรับจะนับถึงวันที่นิสิตมาชาระเงิน หากนิสิตชาระเงินไม่ทันตามที่กาหนดใน
คาร้อง ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของนิสิต ควรชาระเงินให้ทันตาม ระยะเวลาที่
กาหนด
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนหมู่เรียน
กรณีที่ 1 สามารถทาการเพิ่ม -ถอน หรือเปลี่ยนหมู่เรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียน
ปกตินบจากวันเปิดเรียนหรือภายใน 1 สัปดาห์แรกสาหรับภาคฤดูร้อนการลงทะเบียนเพิ่มในเวลาที่กาหนดจะ
ไม่เสียค่าปรับ ส่วนการถอนรายวิชา นิสิตจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 10 บาท ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้
กรณีที่ 2 กรณีขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเรียนหลังกาหนด ใช้คาร้องของเพิ่มรายวิชาหลัง
ก าหนด (NU8) และมีขั้ นตอนเช่นเดีย วกับ การขอลงทะเบี ย นหลั งก าหนด แตกต่า งกันเฉพาะการช าระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ต้องชาระค่ารักษาสภาพนิสิต แต่ชาระค่าปรับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน
หมายเหตุ
การถอนรายวิชาในกาหนด 2 สัป ดาห์แ รกจะไม่ป รากฏอักษร W แต่ถ้ า ถอนรายวิชา หลัง
กาหนด 2 สัปดาห์แรก นิสิตจะได้รับอักษร W ปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยนิสิต
ต้องดาวน์โหลดใบถอนรายวิชา (NU11) ที่เว็บไซด์ www.reg.nu.ac.th ทั้งนีร้ ะยะเวลาการถอนรายวิชาแต่ละ
ภาคเรียนไม่เกินร้อยละ 75 ของเวลาเรียน
5. การช้าระค่าลงทะเบียน
หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนาใบแจ้งชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเก็บเอกสารการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน หากนิสิตไม่
ชาระเงินในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่านิสิตพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับฯ และจะทาการยกเลิกผลการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิตทั้งหมด
1. ชาระเงินในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ให้พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน นาไปยื่น
ชาระเงินทั้งจานวน ณ ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งชาระเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน
2. ไม่ชาระเงินในช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ลงทะเบียนเรียนตามกาหนด ให้นิสิตติดต่อ
ที่งานทะเบียนนิสิตฯ โดยยื่นคาร้องขอคืนสภาพนิสิต (NU7) และรอรับทราบผล พร้อมรอรับใบแจ้งยอดชาระ
เงินจากงานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อนาไปชาระเงินที่กองคลัง ตามกาหนดวันที่ประทับตราจากงานทะเบียนนิสิตฯ
เท่านั้น
หมายเหตุ หลังจากสิ้นสุดกาหนดการชาระเงินที่ธนาคาร ประมาณ 1 สัปดาห์ นิสิตสามารถ
ติดต่อขอรับใบเสร็จการชาระเงินได้ที่กองคลัง
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อควรทราบในการลงทะเบียนเรียน
1. การขอลงทะเบี ย นเรี ย น นิ สิ ต ต้ อ งการขอลงทะเบี ย นเรี ย น นิ สิ ต ต้ อ งไม่ มี ห นี้ สิ น ใดๆ กั บ
มหาวิทยาลัย หากนิสิตมีหนี้สินจะถูก Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์
2. ให้นิสิตทาการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ภายในระยะเวลาที่กาหนด ไว้ตามปฏิทินการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และสิทธิของนิสิตเอง
3. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศฯ
ภายในวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเก็บเอกสารการชาระเงินไว้ เป็นหลักฐาน
4. วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้า
5. หากนิสิตไม่ดาเนินการลงทะเบียนเรียน และไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนด นิสิตจะพ้น
สภาพการเป็ นนิสิตตามข้ อบั งคับ นิสิตที่พ้นสภาพการเป็ นนิสิต สามารถยื่นคาร้อ งขอคืนสภาพได้ที่งาน
ทะเบียนนิสิตและประมวลผล
6. กรณีที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ข้อบังคับกาหนด นิสิตต้องทาคาร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
7. รายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการเรียนอย่างต่า คือ
D จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องได้ หากนิสิตลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข (ไม่เรียนรายวิชาบังคับ
ก่อน) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข จะได้รับอักษร W
8. กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ เนื่องจากที่นั่งเต็มหรือวัน -เวลาซ้าช้อน ให้นิสิต
ติดต่ออาจารย์ประจาวิชา หรือฝ่ายวิชาการประจาคณะ
9. หากพ้นกาหนดการถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W นิสิตสามารถของดเรียนทุกวิชาได้ โดยทา
คาร้องขอลาพักการเรียน ระยะเวลาตามที่กาหนดในปฏิทินการ ศึกษา แต่หากนิสิตประสงค์จะงดเรียนบาง
รายวิชาไม่สามารถทาได้
ตารางแสดงประเภทการลงทะเบียนเรียน
ประเภท
GT
GD
SU
AU

ค้าอธิบาย
ขอลงทะเบียนเรียนเทียบหน่วยกิต
ขอเรียนเพื่อได้ระบบเกรดแบบที่ใช้คานวณคะแนน GPA
(นับหน่วยกิตและคานวณ GPA)
ขอลงทะเบียนเพื่อรับเกรด แบบ S หรือ U โดยไม่รับคะแนนเกรด
(นับหน่วยกิตและคานวณ GPA)
ขอเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) (ไม่นับหน่วยกิตและไม่คานวณ GPA)

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ตารางแสดงจ้านวนหน่วยกิตที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา/ระบบ
ภาคต้น/ภาคปลาย
ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 3

แบบ
1 ภาคการศึกษา

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

แบบ
2 ภาคการศึกษา

แบบ
3 ภาคการศึกษา

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ภาพขันตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
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1. เข้าสู่ระบบ

2. บันทึกรายการ

3. ยืนยันผล

6. ชาระเงินธนาคาร

5. ออกจากระบบ

4. พิมพ์ใบแจ้งหนี้
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ขันตอนการลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ที่ก้าหนด

หากนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องทั่วไป (NU18) โดยกรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. น าค าร้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และผ่ า นความเห็ น ชอบของคณบดี /
ผู้อานวยการต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. ส่งเรื่องต่อให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
5. นิสิตติดตามผลคาร้องได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ขันตอนการลาพักการศึกษา

ในภาคการศึกษาใด นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ก็ตาม นิสิตจะต้องทาคาร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องขอลาพักการศึกษา (NU17) กรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการ
ต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. ส่งเรื่องต่อให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
5. นิสิตติดตามผลคาร้องได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขันตอนค้าร้องการลาออกจากการศึกษา

ในกรณีที่นิสิตประสงค์ลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องขอลาออกจากการศึกษา (NU19) กรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการ
ต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. ส่งเรื่องต่อให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
5. นิสติ ติดตามผลคาร้องได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การเทียบโอนหน่วยกิต
การย้ายแผนการเรียน
การย้ายสาขาวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิต
รายการ

การด้าเนินการ

การเทียบโอนหน่วยกิต
หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ค วาม
ประสงค์จะขอเทียบโอน
รายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษ า
มาแล้วในมหาวิทยาลัย
น เ ร ศ ว ร ห รื อ
สถาบันการศึกษาอื่น

นิสิตสามารถยื่นคาร้องขอเทียบโอน
รายวิชา (NU 14) พร้อ มหลักฐาน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย transcript,
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ เ รี ย นมาแล้ ว
โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
ผู้เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษา
2. หัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา
3. คณบดีเจ้าของหลักสูตร
4. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการพิ จ ารณาการเทีย บโอน
หน่วยกิต
5. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จั ด ป ระ ชุ ม
พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิต
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ
/ไม่อนุมัติ)
7. ชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ
8. นาคาร้อ งพร้อ มใบเสร็จ รั บ เงิ น
ส่งงานทะเบียนฯ กองบริการฯเพื่อ
ดาเนินการปรับฐานข้อมูล ต่อไป

28

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตรวจสอบการขอ
เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตฯ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
- รายวิชาที่เทียบโอนต้องเรีย นมาแล้ว
ไม่เกิน 5 ปี
- เทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของ จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
รับโอน
- นิ สิ ต ต้ อ งมี เ วลาเรี ย นอย่ า งน้ อ ยหนึ่ง
ปีการศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่รับโอน
- รายวิชาที่เทียบโอนต้องมีจานวนหน่วย
กิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
- เนื้อหาวิชาของรายวิชาที่เทียบโอนต้อง
มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
ขอเทียบ
- เป็นรายวิชาที่ได้รับค่าระดับไม่ต่ากว่า
อักษร B หรือระดับคะแนน 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

การย้ายแผนการเรียน
รายการ

การด้าเนินการ

การย้ายแผนการเรียน
หมายถึง การย้ายแผน
ก า รเรี ย นในห ลั ก สู ต ร
ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั น ข อ ง
สาขาวิ ช าเดิ ม ระหว่ า ง
แผน ก ทุกแบบ กับ แผน
ข ใ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ปริญญาโท หรือ ระหว่าง
แบบ 1 กั บ แบบ 2 ใน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
เอก

นิสิตยื่นคาร้องทั่วไปขอย้ายแผน
การเรียน (NU 18) โดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
ลาดับ ดังนี้
1.อาจารย์ที่ปรึกษา
2.หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
3.คณบดีเจ้าของหลักสูตร
4.บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เข้ า พิ จ ารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
5.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อนุมัติ
/ ไม่อนุมัติ)
6.นิสิตชาระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศฯ ณ กองคลัง และนาคา
ร้ อ ง ที่ อ นุ มั ติ พ ร้ อ ม ส า เ น า
ใบเสร็จรับเงิน ส่งงานทะเบียนฯ
กองบริ ก ารการศึ ก ษาเพื่ อ ย้ า ย
ฐานข้อมูลต่อไป

ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
- นิ สิ ต สามารถย้า ยแผนการเรีย นจาก
แผนหนึ่ ง ไปอี ก แผนหนึ่ ง ได้ ต ามความ
จาเป็นโดยสามารถ ย้ายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
- นิ สิ ต ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอย้ า ย
แผนการเรี ย นต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย น
มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
- การยื่ น ค าร้ อ งของนิ สิ ต ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้าภาค/ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร และ คณบดีเจ้าของหลักสูตร
ก่ อ นเปิ ด ภาคการ ศึ ก ษาที่ จ ะเริ่ ม เข้ า
ศึ ก ษาแผนการศึ ก ษาใหม่ อย่ า งน้ อ ย
6 สัปดาห์
- ประกาศมหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อ ง
แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียนของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การย้ายสาขาวิชา
ข้อบังคับ/ระเบียบ/
แนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
การย้ายสาขาวิชา
นิสิตยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชา
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
หมายถึง การย้ายสาขา
(NU 13) โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก นเรศวรว่ า ด้ ว ยการย้ า ย
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ผู้เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
สาขาวิ ช าของนิ สิ ต ระดั บ
เดิมไปยังสาขาวิชาใหม่ที่ 1.อาจารย์ที่ปรึกษา
บัณฑิตศึกษา
ต้ อ งการย้ า ยในหลั ก สู ตร 2.หัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา (เดิม)
- การย้ า ยสาขาวิ ช าต้ อ งมี
ระดั บ การศึ ก ษาเดีย วกัน 3.คณบดีเจ้าของหลักสูตร (เดิม)
เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า เ ป็ น
ภายในคณะวิชาเดีย วกั น 4.หัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา (ที่ขอย้าย) ประกอบการพิจารณา
หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่ 5.คณบดีเจ้าของหลักสูตร (ที่ขอย้าย)
ต่างคณะกัน
6. ค ณ บ ดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ( อ นุ มั ติ /
ไม่อนุมัติ)
7.นิสิตชาระค่าธรรมเนียมตาม ประกาศฯ
ณ กองคลัง และนาคาร้องที่อนุมัติพร้อม
ส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ส่ ง งาน ทะเบี ย นฯ
กองบริการการศึกษา เพื่อย้ายฐานข้อมูล
ต่อไป
รายการ
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คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขันตอนการเทียบโอนหน่วยกิต

หากนิสิตต้องการเทียบโอนหน่วยกิต ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (NU14) กรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณบดี/ผู้อานวยการต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิต
4. นิสิตรับเอกสารผลการพิจ ารณาการเทียบโอนที่บัณฑิตวิทยาลัย และชาระค่ าธรรมเนียมตาม
ประกาศที่กองคลัง
5. นาคาร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ขันตอนการย้ายแผนการเรียน

หากนิสิตต้องการย้ายแผนการเรียน ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องทั่วไป (NU18) กรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณบดี/ผู้อานวยการต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
4. นิสิตรับเอกสารที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่บัณฑิตวิทยาลัย และชาระค่าธรรมเนียม
ตามประกาศที่กองคลัง
5. นาคาร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
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ขันตอนการย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชาเรียน

หากนิสิตต้องการโอนย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชาเรียน ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกค าร้ อ งขอย้ า ยคณะ/ย้ า ยสาขาวิ ช าเรี ย น (NU13) กรอกรายละเอี ย ดในใบค าร้ อ งให้
ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
และผ่า นความเห็ นชอบของคณบดี/ผู้อานวยการต้นสังกัดเดิม จากนั้นนาคาร้อ งผ่านความเห็ นชอบจาก
ภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร และผ่านความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการสังกัดใหม่
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. นิสิตรอรับทราบผลภายใน 5 วันทาการ และชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศที่กองคลัง
5. นิสิตส่งเรื่องให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ
รายการ

การด้าเนินการ

การสอบผ่ า นความรู้
ภาษาอังกฤษสามารถ
ยื่ น ผลการสอบผ่ า น
ภาษาอั ง กฤษได้ ใ น
ระยะเวลา
- ป.เอก แบบ 1.1
และ 2.1 ไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา
- ป.เอก แบบ 1.2
และ 2.2 ไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา
- ป.โท ไม่ เ กิ น 5 ปี
การศึกษา

นิสิตที่สอบผ่า นความรู้ภ าษาอั งกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ดาเนินการ
ดังนี้
1. ก ร อ ก ค า ร้ อ ง ทั่ ว ไ ป ( NU 18) ใ ส่
รายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว นพร้ อ ม แนบ
ใบรั บ รองการผ่ า นความรู้ ภ าษา อั ง กฤษ
ฉบั บ จริ ง กรณี ใ ช้ ส าเนาให้ อาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาลงนามรั บ รองใน เอกสารฉบั บ
สาเนา
2.น าค าร้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
3.นาคาร้องผ่านคณบดีเจ้าของ หลักสูตร
4.ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย
5. ค ณ บ ดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ( อ นุ มั ติ /
ไม่อนุมัติ)
6. บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ส่ ง ค า ร้ อ ง ฯ ใ ห้
งาน ทะเบียน กองบริการการศึกษา บันทึก
ข้อมูลในระเบียนประวัติของนิสิต
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คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์การสอบ
ผ่ า น ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษระดั บ
บัณฑิตศึกษาตาม ประกาศเรื่องเกณฑ์
การสอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ขันตอนการขออนุมัติสอบผ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด โดยนิสิตปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องทั่วไป (NU18) กรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบรับรองผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
- กรณีใช้สาเนาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- การรั บ รองผลการสอบผ่ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เฉพาะผลการสอบที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น
2 ปี นับแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบ
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบของคณบดี/ผู้อานวยการต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
4. ส่งเรื่องต่อให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
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การสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination)
รายการ

การด้าเนินการ

การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive
Examination) สาหรับ นิสิต
ปริญญาโท แผน ข

นิ สิ ต ต้ อ งผ่ า นการสอบประมวล
ความรู้ โดยดาเนินการดังนี้
1. สมัครสอบประสอบประมวล
ความรู้นิสิตต้องเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรตาม ระบบการศึกษาที่
เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
เรียนรายวิชาที่กาหนดใน หมวด
วิ ช า แ ล ะ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ต า ม
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
2. สมัครสอบและชาระเงิน
ค่า สมัครสอบภายในระยะเวลา
กาหนด ณ บัณฑิตวิทยาลัย
3. ก ร ณี นิ สิ ต ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการให้ นิสิตดาเนินการยื่น
ค าร้ อ งล่ า ช้ า ภายใน สั ป ดาห์ ที่
สองนั บ จากช าระเงิ น ค่ า สมั ค ร
สอบและค่ า ปรั บ ณ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
4. หากครบกาหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วให้
นิสิต สมัครสอบประมวลความรู้
ในครั้งถัดไป

ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
- บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดการสอบ
ประมวลความรู้ ปี ก ารศึ ก ษาละ
3 ครั้ง
- เนื้อหาสาระการสอบเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
การกาหนดหมวดวิชา และเนื้อหา
สาระการสอบประมวลความรู้
สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
- กรณีที่จะถือว่านิสิตสอบผ่านนิสิต
จะต้ อ งสอบได้ค ะแนนร้ อ ยละ 70
ขึ้ น ไปตามประกาศ มหาวิทยาลัย
นเรศวรเรื่ อ งก าหนดเกณฑ์ ก าร
ตัดสินผลการสอบประมวลความรู้
สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
- กรณี นิ สิ ต สอบไม่ ผ่ า น 3 ครั้ ง
ในปีการศึกษานั้นนิสิตสามารถสอบ
จนกว่าจะผ่านในปีการศึกษาต่อไป
แต่ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน
5 ปี

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ขันตอนการสมัครสอบประมวลความรู้ส้าหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แผน ข
(Comprehensive Examination)

นิสิตที่ต้องการสมัครสอบประมวลความรู้ ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาพร้อมทั้งมีสภาพการเป็นนิสิตเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครสอบได้
2. นิสิตเลือกระบบรับสมัครสอบฯ (GRAD FORM) เข้าสู่ระบบด้วย รหัสนิสิต (Student ID) และ
รหั สผ่า น (Password) ที่ใช้ในการเข้ า ระบบทะเบี ยนออนไลน์ (E-Registrar) เลือ กใบสมัครสอบประมวล
ความรู้สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
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3. นิสิตตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา แผนการเรียน คณะที่นิสิตเรียน
4. นิสิตเลือกเมนูทางซ้ายมือ Register และเข้าสู่ Register Forms นิสิตกรอกชื่อ-นามสกุล กรอก
E-mail และตาแหน่งของอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตระบุครั้งที่สมัครสอบ และกดปุ่ม Submit (นิสิตแจ้งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบใน E-mail)
5. ถ้ า หากอาจารย์ที่ป รึกษาให้ ความเห็นชอบเรีย บร้อ ยแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ให้ เจ้ า หน้าที่
งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ และอนุมัติการสมัคร)
6. เมื่ อ ใบสมั ค รปรากฎสถานะ (Status) อนุ มั ติ นิ สิ ต เลื อ กพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง หนี้ (Payment) และ
มีวิธีการชาระเงิน จานวน 500.- บาท ดังนี้
6.1 ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
6.2 ชาระเงินผ่าน Mobile Banking all apps
6.3 ชาระเงินผ่าน ATM/Internet Banking
7. นิสิตรอการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ผ่านคณะที่นิสิตสังกัดหรือ เว็บ ไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.nu.ac.th)
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การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
รายการ

การด้าเนินการ

กา ร ส อ บ วัด คุณ ส ม บัติ ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ ใ ห้
(Qualifying Examination) ดาเนินการ ดังนี้
สาหรับนิสิตปริญญาเอก
1. สมัครสอบวัดคุ ณสมบั ติ นิ สิ ต
สามารถสมั ค รสอบได้ ตั้ ง แ ต่
ภาคเรียน ที่ 1 ของชั้นปีที่ 1
2. สมั ค รสอบและช าระเงิ น ค่ า
สมั ค รสอบภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ในก รณี นิ สิ ต ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการให้นิสิตดาเนินการยื่น
คาร้องล่าช้า ภายในสัปดาห์ที่สอง
นับจากมีการชาระเงิน ค่าสมัคร
สอบและค่ า ปรั บ ณ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
4. หากครบกาหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วให้
นิสิต สมัครสอบประมวลความรู้
ในครั้งถัดไป
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ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
- บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดการสอบ
วัดคุณสมบัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
- เนื้อหาสาระการสอบเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
การกาหนดเนื้อหาสาระการสอบวัด
คุณสมบัติสาหรับนิสิตปริญญาเอก
- กรณีที่มีการสอบเฉพาะข้อ เขี ย น
จะถือว่านิสิตสอบผ่านนิสิตจะต้อ ง
สอบได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
- กรณีที่มีการสอบทั้งข้อเขียนและ
สั ม ภาษณ์ จ ะถื อ ว่ า นิ สิ ต สอบผ่ า น
ต้ อ งได้ ค ะแนนสอบในแต่ ล ะส่ ว น
ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป และมี ค ะแนน
รวมของทั้ ง สองส่ ว นร้ อ ยละ 70
ขึ้นไป
- กรณีนิสิตสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งในปี
การศึ ก ษานั้ น นิ สิ ต สามารถสอบ
จนกว่าจะผ่านในปีการศึกษาต่อไป
แต่ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน
6 ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ นิ สิ ต ที่ จ บ
ปริญญาโทส่วนนิสิตที่จบปริญญาตรี
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขันตอนการสมัครสอบวัดคุณสมบัติส้าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)

นิสิตที่ต้องการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาพร้อมทั้งมีสภาพการเป็นนิสิตเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครสอบได้
2. นิสิตเลือกระบบรับสมัครสอบฯ (GRAD FORM) เข้าสู่ระบบด้วย รหัสนิสิต (Student ID) และ
รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ (E-Registrar) เลือกใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (QE)
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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3. นิสิตตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา แผนการเรียน คณะที่นิสิตเรียน
4. นิสิตเลือกเมนูทางซ้ายมือ Register และเข้าสู่ Register Forms นิสิตกรอกชื่อ-นามสกุล กรอก
E-mail และตาแหน่งของอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิ ตระบุครั้งที่สมัครสอบ และกดปุ่ม Submit (นิสิตแจ้งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบใน E-mail)
5. ถ้ า หากอาจารย์ที่ป รึกษาให้ ความเห็นชอบเรีย บร้อ ยแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ให้ เจ้ า หน้าที่
งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ และอนุมัติการสมัคร)
6. เมื่ อ ใบสมั ค รปรากฎสถานะ (Status) อนุ มั ติ นิ สิ ต เลื อ กพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง หนี้ (Payment) และ
มีวิธีการชาระเงิน จานวน 500.- บาท ดังนี้
6.1 ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
6.2 ชาระเงินผ่าน Mobile Banking all apps
6.3 ชาระเงินผ่าน ATM/Internet Banking
7. นิสิตรอการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ผ่านคณะที่นิสิตสังกัดหรือ เว็บ ไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.nu.ac.th)
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การจัดทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
การจัดทาวิทยานิพนธ์
นิสิตบัณฑิตศึกษา ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามจานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน
แผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร

การแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
เมื่อนิสิตได้หัวข้อเรื่องที่จะทาวิทยานิพนธ์ ให้นิสิต เสนอชื่อเรื่องและขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา วิทยานิพนธ์ โดยใช้แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว. 11) เพื่อเสนอชื่อ
เรื่อง วิทยานิพนธ์และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรและคณบดี/ผู้อานวยการ
เจ้าของหลักสูตร คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
ปริ ญ ญาโท มี ป ระธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน และกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
(ถ้ามี) อีก 1 – 2 คน
ปริ ญ ญาเอก มี ป ระธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน และกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
(ถ้ามี) อีก 1 - 3 คน
ประธานที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ า มี) ต้อ งลงนามรับ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตในแบบฟอร์ม บว.11 และนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบจานวนและ
คุณสมบัติคณะกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และแนวปฏิบัติใน
การทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไป
คุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
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2. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจา
บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
2.1 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ทรงคุ ณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
ขันตอนการขอแต่งตังคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
1. นิสิตกรอกแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.11)
2. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ รั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและลงนามในแบบขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.11)
3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เสนอคณบดี/ผู้อานวยการเจ้าของหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. นิสิต/คณะส่งแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
ขันตอนการแต่งตังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1. รับเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.11) จากคณะ/วิทยาลัย
2. ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
4. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
5. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
6. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม
7. บันทึกข้อมูลการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
8. จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คณะ/วิทยาลัย
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การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ/วิทยาลัย
เจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการ โดยเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบ
โครงร่าง คณะ/วิทยาลัยดาเนิน การจัดสอบโดยทาเป็นคาสั่งของคณะ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
นิ สิ ต ด าเนิ น การจั ด ท าโครงร่า งวิทยานิ พ นธ์เ สร็ จ เรี ย บร้อ ยพร้ อ มที่จ ะสอบ ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอรับ
การพิจ ารณาโครงร่า ง วิทยานิพ นธ์ โดยนิสิตกรอกแบบคาร้อ งขอรับ การพิจ ารณาโครงร่า งวิทยานิพนธ์
บว.11 (1-1) สาหรับนิสิตปริญญาโท และ แบบ บว.11 (1-2) สาหรับนิสิตปริญญาเอก
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบฟอร์ม บว.11 (1-1)
สาหรับนิสิต ปริญญาโท หรือ แบบฟอร์ม บว.11 (1-2) นิสิตปริญญาเอก
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 3 - 6 คน
เพื่อทาหน้าที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นเรื่อง
ขอรับรองจริยธรรมวิจัย ในมนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ ก่อนเสนอเรื่องให้บัณฑิตวิทยาลัย
ออกประกาศให้นิสิตดาเนินการวิจัยได้
คณะ/วิทยาลัยส่งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ และสาเนา
ใบรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ จานวน
1 ฉบับหลังจากวันเสนอ โครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติและประกาศให้นิ สิตดาเนินการ
ทาวิจัย
ขันตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต
1. นิสิตดาเนินการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จ เรียบร้อยพร้อมที่จะสอบ ให้ยื่นคาร้องขอรับ
การพิจ ารณา โครงร่า งวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตกรอกแบบคาร้องขอรับการ พิจ ารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
บว.11 (1-1) สาหรับนิสิต ปริญญาโท และ แบบ บว.11 (1-2) สาหรับนิสิตปริญญาเอก พร้อมทั้งแนบสาเนา
เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2. เสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ และลงนามในแบบฟอร์ ม
บว.11 (1-1) สาหรับนิสิตปริญญาโท หรือ แบบฟอร์ม บว.11 (1-2) นิสิตปริญญาเอก
3. นิสิตชาระค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เสนอภาควิ ช า/สาขาวิ ช า/ประธานหลั ก สู ต ร พร้ อ มโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ (ตามจ า นวน
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์)
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5. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์
6. คณบดี/ผู้อานวยการเจ้าของหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
8. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
9. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรกาหนดวันสอบและจัดสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
10. นิสิตปรับแก้ไขโครงร่างตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบฯ และนาโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
11. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างตรวจสอบและอนุมัติผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
12. นิสิตยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ
13. คณะ/วิทยาลัยส่งแบบอนุมัติผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบ
สาเนาใบรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ
จานวน 1 ฉบับ และสาเนาเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง จัด
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย นเรศวร 1 ฉบับ
14. นิสิตนาผลสอบโครงร่างและแบบอนุมัติจัดทาประกาศโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.11(3) พร้อม
บว. 11(2-1) นิสิตปริญญาโท, บว.11 (1-2) นิสิตปริญญาเอก และ บว.11(3) พร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ (หลังจากปรับแก้ไขและคณะกรรมการสอบเห็นชอบแล้ว) จานวน 1 เล่ม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติและประกาศให้ดาเนินการทาวิจัยต่อไป
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การขอตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจยั และการขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัย ส้าหรับการท้าวิทยานิพนธ์
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย สามารถขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบทดสอบ / แบบสอบถาม) โดยใช้แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือถึง
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (บว.12) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขันตอนการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือ วิจัยส้าหรับการท้าวิทยานิพนธ์
1. นิสิตกรอกคาร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ (บว. 12)
2. เสนอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบและลงนาม
3. บัณฑิตวิทยาลัยรับคาร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ (บว.12)
4. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์
5. จัดพิมพ์หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ
6. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนาม
7. นิสิตขอรับหนังสือที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
การขอเก็บข้อมูลเพื่อการท้าวิทยานิพนธ์
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย สามารถขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/ทาการ
ทดลองเพื่อ การวิจัย โดยใช้แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความ ร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (บว.13)
กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนแล้วผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ ส่งให้บัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/ทาการทดลองเพื่อการวิจัย
ขันตอนการขอเก็บข้อมูลเพื่อการท้าวิทยานิพนธ์
1. นิสิตกรอกคาร้องขอให้ออกหนังสือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (บว. 13)
2. เสนอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบและลงนาม
3. บัณฑิตวิทยาลัยรับคาร้องขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
4. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์
5. จัดพิมพ์หนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
6. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนาม
7. นิสิตขอรับหนังสือที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
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ขันตอนการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัยส้าหรับการท้าวิทยานิพนธ์
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การขอสอบวิทยานิพนธ์
นิสิตปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครบถ้วน
ตามหลักสูตร
นิสิตปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนรายวิชา และวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนตาม หลักสูตร
นิสิตปริญญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และสอบผ่าน การสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการเรียน
นิสิตปริญญาเอก แบบ 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วน
ตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการเรียน
การขอสอบวิทยานิพนธ์
เมื่ อ นิ สิ ต ด าเนิ น การตามที่ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะสอบวิท ยานิพ นธ์ โดย
ระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมัติให้นิสิตบัณฑิตศึกษาดาเนินการทาวิจัยตาม
โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน (การขอสอบวิทยานิพนธ์นิสิตต้องตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน) ให้นิสิตดาเนินการดังนี้
ขันตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์
1. นิสิตยื่นคาร้อ งขอนุ มัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.21) พร้อ มแบบรายงาน
ผลการเรียน (บว.22)
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นชอบและลงนาม
3. นิสิตชาระค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ที่กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5. คณบดี/ผู้อานวยการเจ้าของหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. นิสิตยื่นคาร้องให้บัณฑิตวิทยาลัยก่อนกาหนดวัน สอบอย่างน้อย 30 วันทาการ พร้อมทั้งเล่ม
วิทยานิพนธ์สาหรับสอบที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ขันตอนการแต่งตังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1. รับแบบขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ (บว.21)
2. ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาคณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
5. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
6. เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในคาสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7. ส่งคาสั่งแต่งตั้งให้คณะ/วิทยาลัยเจ้าของ หลักสูตร
8. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรจัดสอบ วิทยานิพนธ์
9. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการ สอบให้บัณฑิตวิทยาลัย (บว.24)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวนรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
2. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
3. อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่า งน้อ ย 1 คน เป็ น
กรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน
ระดับปริญญาเอก จานวนรวมไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
2. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
3. อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่า งน้อ ย 1 คน เป็ น
กรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

57

THE GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
1. กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบ เท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดฯ 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดย อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า และผลงานทาง
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐาน ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและผลงานทางวิชาการ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอก จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และแจ้งให้ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
ระดับปริญญาเอก
1. กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือ เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดฯ 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดย อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และผลงานทาง
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐาน ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือ สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิก ารศึก ษา และผลงานทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอก จะต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงมากเป็น ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดย ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และแจ้ ง ให้ ส า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ดาเนินการ ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ทาวิทยานิพนธ์)
1. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร รับผิดชอบ
ในการประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด
สอบจากคณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตร
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2. คณะ/วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบตามที่ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ขออนุมัติ
3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องดาเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บั ณฑิต
วิทยาลัยกาหนดในประกาศการสอบฯ ประธานกรรมการสอบอาจอนุ ญาตให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบได้
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่อนุญาต ให้ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์การสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ถ้ า มี เ งื่ อ นไขที่ นิ สิ ต จะต้ อ งแก้ ไ ขให้ นิ สิ ต แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะแล้ ว น า เสนอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นิสิตมิสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ได้ภายหลังการสอบ
ครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ การสอบต้องไม่เกิน 2 ครั้ง
6. ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า
คณะกรรมการ ไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจาเป็นอาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้อง
ได้รับการแต่งตั้งก่อนวัน สอบ อย่างน้อย 15 วันทาการ
7. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์
หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ (ตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ บว.24)
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ขันตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ และการแต่งตังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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➢ นิสิตยื่นคาร้อง (บว.21) ให้บัณฑิตวิทยาลัยก่อนกาหนดวันสอบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
➢ วันที่สอบวิทยานิพนธ์ ต้องห่างจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติให้ทาวิจัย ไม่น้อยกว่า 90 วัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.21)
2. แบบรายงานผลการเรียน (บว.22)
3. แบบคาร้องสมัครสอบวิทยานิพนธ์ที่ชาระเงินแล้ว
4. แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ที่ลงนามรับรองโดยประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. เล่มวิทยานิพนธ์สาหรับการสอบ

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

61

THE GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นิสิตที่ได้ปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ที่จะส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
ขันตอนส่งวิทยานิพนธ์และการอนุมัติวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1. แบบฟอร์มนาส่งวิทยานิพนธ์ (บว.26)
2. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นชอบและลงนาม
3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ให้ความเห็นชอบ
4. นิสิตส่งแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใส่แ ผ่นซีดี และต้นฉบับวิทยานิพ นธ์
1 เล่ม ที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
5. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์
6. บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติวิทยานิพนธ์และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
7. สานักพิมพ์นาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งงานวิชาการ
8. งานวิชาการเสนอลงนามหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์
9. นิสิตขอรับเล่มวิทยานิพนธ์คืนที่งานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รบจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตามหลั ก สู ต รแล้ ว หากยั ง ด าเนิ น การท า
วิทยานิพนธ์ ไม่เสร็จจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคเรียน จนกว่าจะสอบผ่านการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่นิสิตสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในเวลาที่ กาหนดไว้ของภาคเรียนนั้น ถือว่ายังไม่สาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ
นิสิตในภาคเรียนต่อไปมิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหากประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ภาคเรียนใดให้ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น
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ขันตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอก
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดัชนีความคล้าย (Similarity Index) มีค่าร่วมเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 25 โดยที่ส่วนของ
ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัยต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 10
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การจัดทาการค้นคว้าอิสระ
- นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระตามแผนการเรียน
- ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระพร้อมรายชื่อนิสิต คณะส่งขอ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทาประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
คุณ สมบัติอาจารย์ที่ ป รึ กษาการค้นคว้ า อิส ระ ต้อ งเป็ นอาจารย์ประจาหลัก สูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบ หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลัก เกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ
5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- นิสิตยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระให้คณะ / คณะดาเนินการจัดสอบโครงร่าง
- นิสิตยื่น บว.15 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือ ถึงผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการ
ค้นคว้าอิสระ และ บว.16 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพือ่ การค้นคว้า
อิสระให้บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการออกหนังสือ
- นิสิตยื่นเรื่องขอสอบ/นาเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระผ่านความเห็นชอบจากคณะต้นสังกัด ให้
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
- คณะดาเนินการจัดสอบ/นาเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
- นิสิตนาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระให้คณะ
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ขันตอนด้าเนินการท้าการค้นคว้าอิสระ
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การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ ต้อ งได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่า งน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2
ผลงานวิทยานิพ นธ์หรือ ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ห รืออย่า งน้อ ยได้รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ให้
รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ปริญญาเอก
แบบ 1
ผลงานวิทยานิพ นธ์หรือ ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ห รืออย่า งน้อ ยได้รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยมรับให้ตีพิมพ์
- กลุ่ ม สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์สุ ข ภาพผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์โดย
เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องเป็น
วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดยทั้ง 2 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ
ให้ตี พิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
ทั้งนี้กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์
แบบ 2
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ต้อง ได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่า งน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุข ภาพ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความ วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
จานวน 1 เรื่อง โดยเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ข้อมูล SCOPUS หรือ ISI
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผลงานวิทยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดย
เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 1 เรื่อง โดยเป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐาน ที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1 )
ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์
ขันตอนการส่งผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพมิ พ์/เผยแพร่
1. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นชอบและลงนาม
3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร และคณบดี/ผู้อานวยการให้ความ
เห็นชอบ
4. นิสิตส่งแบบฟอร์ม บว.20 พร้อมใบตอบรับการลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือใบตอบรับการได้รับ
การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
5. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
7. รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย
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หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ได้แก่ วารสารที่มชี ื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- 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/academic/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)
- 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/DisplayAbstract
Search.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การขออนุมตั ิการสาเร็จการศึกษา

เมื่ อ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขของหลั ก สู ต ร และเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้นิสิตดาเนินการดังนี้
1. นิสิตกรอกแบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษา บว.27 (ปริญญาโท แผน ก), บว.27 (ข) (ปริญญาโท
แผน ข), บว.28 (ปริญญาเอก)
2. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นชอบและลงนาม
3. เสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ให้ความเห็นชอบ
4. เสนอคณบดี/ผู้อานวยการต้นสังกัด ให้ความเห็นชอบ
5. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรเสนอชื่อเพื่ออนุมัติให้ได้รับปริญญา
7. งานทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติสาเร็จการศึกษา
9. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
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ขันตอนการขออนุมัติส้าเร็จการศึกษา
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จริยธรรมการวิจยั สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงาน
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันจะส่งผลให้ผลงานวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
ปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 ทุกคน ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิ จัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประจาทุก
ภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อ ให้ นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจั ย สามารถ
ดาเนินการทาวิจัยได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
2. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเขี ย นผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยไม่ มี ก ารคั ด ลอกนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาสามารถแจ้ง ความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยได้ ตั้งแต่ปีการศึกษาแรก
ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้นไป โดยสมัครเข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทย าลัย
http://www.grad.nu.ac.th/
ระยะเวลาที่จัดอบรม ทุกปีการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย
จะได้รับเกียรติบัตรการอบรมที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้สาหรับการขอสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผล นิ สิ ต ต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ผลการ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาทุกภาคเรียน
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตาม
ศึกษา
- การประเมิ น ผลของนิ สิ ต ต้ อ งได้ ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หากได้ต่ากว่านี้
จะต้องลงทะเบียนในราย วิชานั้นซา
อีกจนกระทั่งได้ระดับ ขั้นไม่ต่ากว่า C
- รายวิชาใด หากระบุการประเมิน ผล
เป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะ ต้องได้
อักษร S มิฉะนั้นจะต้อง ลงทะเบีย น
ในรายวิ ช านั้ น ซ้ าอี ก จน กระทั่ ง ได้
อักษร S
รายการ
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ระยะเวลาการศึกษา
รายการ
ระยะเวลาการศึกษา
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
นิ สิ ต จะต้ อ งมี เ วลาเรี ย นใน แต่ ล ะ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย
รายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ นเรศวร ระยะเวลา ในการศึก ษา
เวลาเรียน ในภาคการศึกษานั้น ๆ จึง กาหนด ดังนี้
จะมีสิทธิ์สอบ
หลักสูตรปริญญาโท
กาหนดไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรี ไม่เกิน 8 ปี ก ารศึกษา
ส่ ว นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาโท ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
การด้าเนินการ

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การสาเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่า งน้อยได้รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์โดยเป็ นบทความวิ จัยหรือบทความ วิชาการฉบับสมบู รณ์ (Full Paper) ในวารสาร
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถ สาเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท
ได้ โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
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แผน ก แบบ ก 2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน หลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ อุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความวิจัยหรือ บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ให้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถ สาเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท
โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
แผน ข
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน หลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
7. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
8. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความวิจัยหรือ บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4 . สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
1. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ห รืออย่างน้อ ยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์โดย
เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องเป็น
วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
- กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพ นธ์ ต้อ งได้รับ การตีพิมพ์ห รือ อย่า งน้อ ยได้ รั บ การยอมรับ ให้ ตีพิมพ์โ ดยเป็ นบทความวิจั ย หรื อ
บทความวิชาการฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดยทั้ง 2 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ และให้ตี พิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
ทั้งนี้กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์
แบบ 2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
8. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ต้อ ง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรือ
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อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความ วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
จานวน 1 เรื่อง โดยเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ข้อมูล SCOPUS หรือ ISI
- กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์โ ดยเป็ นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการฉบั บสมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อ ง โดยเป็น
วารสารระดับนานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐาน ที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1 )
ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์

การยืน่ ขอสาเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. กาหนดวันเริ่มยื่นขอสาเร็จการศึกษาทุกระดับ เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของทุกๆ ภาค
การศึกษา เป็นระยะเวลา 30 วัน (ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย) หากพ้นกาหนดยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา นิสิตจะต้องทาคาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด และชาระค่าธรรมเนียมปรับการยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด วันละ 50 บาท โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมปรับฯ ทุกวัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่พ้น
กาหนดยื่นขอสาเร็จการศึกษา ถึงวันที่ นิสิตยื่นคาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด
กรณี ที่นิสิตเคยยื่นสาเร็จการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา แต่ยังไม่
สาเร็จ การศึก ษา เนื่อ งจากผลการเรีย นภาคสุดท้า ยได้รับ อั ก ษร I, P, U, F หรือ เกรดเฉลี่ย สะสมตลอด
หลักสูตรไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ กาหนด นิสิตต้องดาเนินการขอแก้ไข และยื่นสาเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม)
2. นิสิตทุกระดับ บันทึกข้อมูลที่อยู่ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (NU 25)
สาหรับ ส่งใบรับ รองคุณวุฒิ และส่งจดหมายแจ้ งข้ อ มูลการเข้ า รับ พระราชทานปริญ ญาบั ตร ผ่า นระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตได้ ที่ เว็ บ ไซต์ www.reg.nu.ac.th และให้ สั่ ง พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ข้ อ มู ลที่ อ ยู่ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ (NU 25) ด้วยทุกครั้ง เพื่อนาไปประกอบเอกสารการขอยื่นสาเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่คาดว่าจะขอสาเร็จการศึกษา ตามข้อ 3
3. เอกสารที่จะต้องนามายื่นสาเร็จการศึกษา มีดังนี้
3.1 แบบฟอร์มที่อยู่ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (NU 25) ที่นิสิตบันทึก
ข้อมูลผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามข้อ 2 และสั่งพิมพ์ NU 25 เพื่อประกอบการยื่นจบด้วยทุกครั้ง
ถ้าหากนิสิตไม่นาเอกสาร NU 25 มายื่นแสดงประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา จะไม่อนุญาตให้ลงชื่อในสมุด
คุมการยื่นสาเร็จการศึกษา และให้ถือว่านิสิตไม่ได้ยื่นสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
3.2 รูป ถ่ า ยสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระดับ ปริญ ญา รูป ถ่ า ยสี หรือ ขาว – ดา ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ด้านหลังรูปถ่ายให้ระบุชื่อ – สกุล รหัสประจาตัวนิสิต คณะ และ
สาขาวิชา ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
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ให้นิสิตที่ยื่นสาเร็จการศึกษาทุกคน ส่งเอกสารยื่นจบตามข้อ 3 พร้อมกับนิสิตลงชื่อในสมุดคุมการยื่น
สาเร็จการศึกษาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เป็นหลักฐานยืนยันการยื่นสาเร็จการศึกษาต่อไป
การแต่งกายส้าหรับการถ่ายรูปเพื่อยื่นส้าเร็จการศึกษา
ให้แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งกาย
สาหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศึกษา
รายละเอียดจาก เว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th

ขันตอนการยื่นขอส้าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
กรอกคาร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (NU15) ให้ครบถ้วน ยื่นได้ทงี่ านทะเบียนฯ
กองบริการการศึกษา ในวันและเวลาราชการ

กรณีที่ 1
นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่

กรณีที่ 2
นิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว

1. กรอกคาร้อง NU 15
(ดาวโหลดได้ที่
www.reg.nu.ac.th)
ให้ครบถ้วน
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ)
3. ชาระค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการ 30 บาท/ 1 ฉบับ
กรณีเร่งด่วน 100 บาท/ 1 ฉบับ

1. กรอกคาร้อง NU 15
(ดาวโหลดได้ที่
www.reg.nu.ac.th)
ให้ครบถ้วน
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป (สวมชุดนิสิต)
3. ชาระค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการ 30 บาท/ 1 ฉบับ
กรณีเร่งด่วน 100 บาท/ 1 ฉบับ

*ยื่นขอเอกสารทางไปรษณีย์
1. กรอกคาร้อง NU 15 (ดาวโหลดได้ที่ www.reg.nu.ac.th)
ให้ครบถ้วน
2. โปรดแจ้ ง ที่ อ ยู่ ใ นการจั ด ส่ ง เอกสาร พร้ อ มหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในซองให้ชัดเจน
3.ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การ 30 บาท/ 1 ฉบั บ
ค่ า จั ด ส่ ง คื น 30 บาท ส่ ง เป็ น ธนาณั ติ สั่ ง จ่ า ยในน าม
ผู้ อ านวยการกองบริก ารการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ เงิ น ณ ที่ ท าการ
ไปรษณีย์ “เคาน์เตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036”
(จะจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ เป็นแบบลงทะเบียน เท่านั้น)

กรณีที่ 3
*นิสิตี่สาเร็จการศึกษาแล้ว
รหัสขึ้นต้นด้วย 42xxxxxx
หรือน้อยกว่า
1. กรอกคาร้อง NU 15
(ดาวโหลดได้ที่
www.reg.nu.ac.th)
ให้ครบถ้วน
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ)
3. ชาระค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการ 30 บาท/ 1 ฉบับ
* ไม่สามารถขอแบบเร่งด่วนได้

ส่งมาที่
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตาบลท่าโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
(ขอใบแสดงผลการเรียน)
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การขอเปลี่ยนคานาหน้าชือ่ - ชือ่ สกุล
การขอเปลี่ยนชือ่ ตัว ชือ่ สกุล การเลื่อนยศ ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้อง ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ (NU 16) แนบสาเนาหลักฐานทางราชการที่ออกให้
พร้อมรับรอง สาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
2. นาคาร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ยื่นคาร้องที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา เพือ่ ทาการปรับฐานข้อมูลให้ถกู ต้องต่อไป

ขันตอนการขอเปลีย่ นค้าน้าหน้าชื่อ-ชือ่ สกุล

หากนิสิตต้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ ให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกข้ อ มูล ขอเปลี่ ย นชื่ อ ชื่ อ สกุ ล และยศ (NU16) โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบคาร้อ งให้
ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ยื่นคาร้องที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานฯ
4. นิสิตติดตามผลคาร้องได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th
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การขอขยายเวลาเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ขันตอนการขอขยายเวลาเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด

หากนิสิตต้องการขอขยายเวลาเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด ให้นิสิตปฏิบัติตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. กรอกคาร้องทั่วไป (NU18) โดยกรอกรายละเอียดในใบคาร้องให้ครบถ้วน
2. นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการ
ต้นสังกัด
3. ยื่นคาร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. ส่งเรื่องต่อให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ดาเนินการต่อไป
5. นิสติ ติดตามผลคาร้องได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ทุนการศึกษา
ทุนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการน้าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ส้าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดการขอรับทุน
1. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครระหว่างเดือน ตุลาคม – มิถุนายน และกาหนดการนาเสนอผลงาน ต้องเกิดขึ้นไม่เกิน
สิ้นเดือน
สิงหาคม เท่านั้น
2. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1) มีสภาพเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก เต็มเวลาตลอดหลักสูตร ในขณะที่ยื่นขอรับ ทุนฯ
2) ผู้ขอรับทุนต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องสอบผ่าน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และ ต้องสอบผ่านวัดความรู้คุณสมบัติ (กรณีนิสิตปริญญาเอก)
ทั้งนี้ กรณีที่นิสิตยังไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่มีผลการ
สอบวัดความรู้ภาษา อังกฤษ (Naresuan University Writing Proficiency Test) ระดับคะแนนดีมาก โดย
ให้ พิ จ ารณาเป็ น รายกรณี ตามประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง การสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั งกฤษ
Naresuan University Writing Proficiency Test สาหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) ผลงานของนิสิตที่ขอรับทุนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติโครงร่า ง
เรียบร้อยแล้ว โดยผลงานนั้น นิสิตผู้ขอรับทุนจะต้องมีชื่อแรกในงานนั้น และปรากฏชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
เจ้าของผลงานร่วมด้วย
4) การขอรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation
(1) นิ สิ ต ต้ อ งได้ รั บ การตอบรั บ ให้ น า เสนอผลงาน ทางวิ ช าการประเภท Oral
Presentation จากองค์กรที่ จัดการประชุมทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(2) กรณีนิสิตผู้ขอรับทุน หากมีชื่อไปเสนอขอทุน จากแหล่งทุนอื่นในผลงานเดียวกันนั้น
ให้ระบุชื่อแหล่งทุน ทั้งที่ขอหรือได้รับ
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(3) นิสิตผู้ข อรับ ทุน ต้อ งได้รับ ความเห็ นชอบจาก การพิจ ารณาของประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะ สาขาวิชาที่นิสิตสังกัด
(4) นิสิตต้องมีบทคัดย่อและรายงานฉบับเต็ม (Full Report) ของผลงานทางวิชาการที่จะ
นาไปเสนอ
5) หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกทุนคืนได้
3. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
1) เอกสารตอบรับ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ในการ
ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ
2) บทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนาเสนอ (แสดงรายชื่อเป็นลาดับแรกในบทคัดย่อ) และ
เอกสารที่จะนาไป เสนอผลงาน (ผลงานจะต้องมีตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยนเรศวรปรากฏอยู่) จานวน
1 ชุด
3) กาหนดการ/รายละเอียดการประชุม
4) เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ค่าเครื่องบิน โปรดระบุเส้นทางการบินและสายการบิน
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ฯลฯ)
5) เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
6) เอกสารลงทะเบียน (ถ้ามี)
7) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. ขันตอนการขอรับทุน
1) นิสิตขอรับใบสมัครที่ บัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จาก
http://www.graduate.nu.ac.th
2) นิสิตยื่นใบสมัครตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะวิชาที่นิสิต
สังกัด ในวันและ เวลาราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะวิชาที่ นิสิตสังกัด พิจารณาว่านิสิตมี
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
3) คณะวิชาที่นิสิตสังกัด รวมรวมเรื่องของนิสิต นาส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณานาเสนอ
คณะอนุกรรมการดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความนาส่ง ทุนฯ ได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th
4) ผู้ขอรับทุนต้องยื่นขอรับทุนภายในระยะ เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดไว้ตามประกาศโดย
พิจารณาจากการประทับตราลงทะเบียนรับเอกสารของ บัณฑิตวิทยาลัย
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5. การพิจารณาทุน
1) บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดรอบการพิจารณาและงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน
2) บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมหลักฐาน จัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมพิจารณาตัดสินผลการให้ทุนฯ
3) บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทุน โดยอาศัยหลักเกณฑ์การให้
ทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดทาประกาศรายชื่อเสนอมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติการให้ทุนฯ
5) การพิจารณาทุนในกรณีผู้ขอรับทุนเป็น จานวนมาก และทุนอุดหนุนมีจานวนจากัด นั้น
คณะกรรมการพิจ ารณาทุน สามารถพิจ ารณาให้ ทุนสนับ สนุนแก่นิสิตให้ มีโอกาสไปนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ในบางกรณีน้อยกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ได้
6) กรณีที่มีทุนจานวนจากัด คณะกรรมการฯ สามารถให้ผู้ขอรับทุนเข้ารับการสัมภาษณ์ และ
นาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการ โดยใช้เวลานาเสนอ 10 – 15 นาที เพื่อประกอบการ
พิจารณา
7) การพิจารณาตัดสินผลเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาผลผู้
ได้รับทุนถือเป็นที่สิ้นสุด
6. เงื่อนไขส้าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัตทิ ุน
1) ทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร่ แ ละการน าเสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ สาหรับ นิสิตระดับ บั ณฑิตศึก ษา ตามประกาศฯ นี้ให้ เบิ ก ค่า ใช้จ่ า ยตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตามความในวรรคหนึ่งให้แบ่งจ่าย
2 ครั้ง ดังนี้
(1) ก่อนการไปนาเสนอผลงาน ให้เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกึ่งหนึ่งจากวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย
(2) ภายหลังการไปนาเสนอผลงาน เมื่อผู้รับทุนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนส่วนที่เหลือ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
2) การไปนาเสนอผลงานทางวิชาการให้ระบุชื่อผู้รับทุนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการ
นาเสนอผลงาน ทางวิชาการนั้นด้วย
3) หลังจากการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการภายใน 1 ปี ผลงานนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ. หรือวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR, ISI หรือ Scopus ผู้ขอรับทุนที่มีชื่อเป็นชื่อแรกใน
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บทคั ด ย่ อ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ และระบุ ใ นผลงานว่ า “ผู้ ข อรั บ ทุ น เป็ น นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
7. หลักฐานส้าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน
1) เมื่ อ นิ สิ ต ไปนาเสนอผลงานเป็ นที่ เ รีย บร้อ ยแล้ ว ต้ อ งเก็ บ หลั ก ฐานและใบเสร็ จ รั บ เงิน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน การนาเสนอผลงาน เพื่อประกอบรายงานการนาเสนอผลงานโดยหลักฐานและใบเสร็จรับเงิน
ที่ต้องเก็บเพื่อนาส่ง บัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้
(1) ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
(2) ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
(3) ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเครื่องบิน
(4) ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ที่ต้องเบิกจากบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ ค่าจัดทาวีซ่า
2) เอกสารในข้อ 1) ให้นิสิตส่งพร้อมกับแบบรายงานผลการนาเสนอผลงาน โดยนิสิตต้อ ง
กรอกเอกสารให้ครบถ้วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงนาม
รับรองให้เรียบร้อย
3) กรณีนิสิตได้รับทุนสนับสนุนเพียงบางส่วน ขอให้นิสิตส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินตามข้อ 1)
ให้มีจานวน เงินรวมครอบคลุมจานวนเงินทุนที่ได้รับ
4) แบบรายงานผลการนาเสนอผลงาน ส่งมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน หลังจากเสนอผลงานเสร็จสิ้น
ทุนภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. งบประมาณ
1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท
1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอกทุนละไม่เกิน 300,000 บาท
2. เงื่อนไขการขอรับทุน
2.1 ผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของวช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดย
ต้องไม่จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ และต้องจบหลังทาสัญญาฯ อย่างน้อย 3 เดือน
2.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ ขอรับทุน
กาลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจยั โดยมีเนื้อหาและหัวข้อเรื่องภายใต้
กรอบการวิจัยตามที่ วช. กาหนด
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3. คุณสมบัติของผู้รับทุน
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3.3 ไม่เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
4. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
4.1 ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครของรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย
4.2 ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ข้ อ เสนอการวิ จั ย ร่ ว มทั้ ง เอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ที่
http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th
ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา สาหรับผู้กาลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
1. งบประมาณ
1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท
1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท
2. เงื่อนไขการขอรับทุน
2.1 ผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของสวก. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
โดยต้องไม่จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ และต้องจบหลังทาสัญญาฯ อย่างน้อย 3 เดือน
2.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอรับทุน
กาลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจยั โดยมีเนื้อหาและหัวข้อเรื่องภายใต้
กรอบการวิจัยตามที่ สวก. กาหนด
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3.3 ไม่เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
4. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
4.1 ดาวน์ โ หลดประกาศรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย และกรอบการวิ จั ย ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง สวก.
www.arda.or.th >> ทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร >>
สมัครขอรับทุนผ่านลิงค์ https://epms2020.arda.or.th/ เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครของรับทุนวิจัย และ
รายละเอียดกรอบการวิจัย
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4.2 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และยื่น
เอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TGIST)
โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงผ่าน
การสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ทาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คาปรึกษาของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยได้รับอนุมัติทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ในระดับ
ปริญญาโท และ 3 ปี ในระดับปริญญาเอก ในหมวดค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าพัฒนา
ตนเองเพื่อวิทยานิพนธ์
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก
(Ph.D. Research Fellowship) เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ใน
มหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ทุน พวอ. ปริญญาเอก งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาเอก โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม เป็น
การให้ทุนการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม
โดยมีงบประมาณทุนละ 1,898,000 - 2,078,000 บาท สาหรับการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี
และ 2,482,000 - 2,662,000 บาท สาหรับการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร 5 ปี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนของนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศ สาหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ทุน พวอ. ปริญญาโท งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ให้
ทุนการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาค อุตสาหกรรม
โดยมีงบประมาณทุนละ 502,000 - 600,000 บาท สาหรับการศึกษาวิจัยไม่เกิน 2 ปีโดยเป็นค่าเล่า
เรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจาเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทน อาจารย์ที่ปรึกษา
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ข้อมูลการติดต่อโครงการ
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail trfrri@trf.or.th
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353 หรือ 0-2278-8226
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์- สังคมศาสตร์
ลักษณะของทุนที่ให้การสนับสนุน
แบบกลุ่ม : นักศึกษาผู้วิจัยเสนอขอรับทุนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน หรือ 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
1 ท่าน เป็นผู้ดูแลประจากลุ่ม
แบบบุคคล : นักศึกษาผู้วิจัยเสนอขอรับทุนเป็นราย บุคคล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็น
ผู้ดูแล (โดยจากัดจานวนทุนรูปแบบดังกล่าวนี้ให้อยู่ในจานวนไม่เกิน 10 ทุนต่อหนึ่งปีงบประมาณ)
จ้านวนทุนและการให้ทุน
เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่าง สกว. กับ มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. สกว. เป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วนของ 22.6 ใน 23.6 ส่วน หรือประมาณ 226,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วน 1 ใน 23.6 ส่วน หรือประมาณ
10,000 บาท
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การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน A เปิดให้บริการทุกวันราชการ (เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์) และเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีหน่วยงาน
ให้บริการ 5 งานได้แก่ งานวิชาการ งานอานวยการ งานแผนและสารสนเทศ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และท่านสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ รวมถึงการสมัครเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่ www.graduate.nu.ac.th

งานอานวยการ
คุณอนงค์ มีอาชา
รับผิดชอบงานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8824

คุณธิติมา สุบิน
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดประชุมผู้บริหาร
และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8820
คุณอัจฉรา อ่อนเส็ง
รับผิดชอบงานสารบรรณ และการจัดประชุมคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8822
คุณณิชาภา ฟักทอง
รับผิดชอบงานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8825

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คุณธนกฤษณ์ ตาลช่วย
รับผิดชอบงานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8820

คุณสาคร บุญสืบ
รับผิดชอบงานยานพาหนะ งานจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
สานักพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8820

งานวิชาการ
คุณปุณยนุช ภัทรมล
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้
การรายงานผลภาษาอังกฤษ และการเทียบโอนหน่วยกิต การขอกลับเข้า
ศึกษาใหม่กรณีพิเศษ การจัดการเรียนการ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับความรู้สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiencecy
Enhancement for Graduate : EPE) การสมัครเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8829
คุณกนกกานต์ ยาห้องกาศ
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(คณะศึกษาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจฯ) การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ของนิสิต
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8828
คุณธราภร ธีรภาพวิเศษพงษ์
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต การแต่งตั้งคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา การอบรมหลักสูตรระยะสัน้ (Short courses)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8839
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คุณลัดดาวรรณ พุ่มแตง
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ วิทยาลัยเพือ่ การค้นคว้า
ระดับรากฐาน) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการฯ งานธุรการของ
งานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8831
คุณรุ่งทิพย์ ด้าจ่าง
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ (คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ของนิสิต
การขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ การเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน
การขอหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด การขอขยายเวลาศึกษาต่อกับต้นสังกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8845
คุณศุภวัฒน์ ยศนรินทร์
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ (คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ฯ) การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ของนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8703

งานแผนและสารสนเทศ
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คุณสายพิณ เม่นเกิด
รับผิดชอบสารวจความต้องการการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
การติดตามคุณภาพนิสิต งานงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8838
คุณมณฑา โพธิ์เงิน
รับผิดชอบประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ การจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8838

คุณสิริพร จันทร์บรรจง
รับผิดชอบให้บริการวางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
นโยบายผลการดาเนินงาน กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ประสานการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8680
คุณคมกฤช ยาสมุทร
รับผิดชอบให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย การให้คาปรึกษาใน
การติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ iThesis ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8842
คุณพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม
รับผิดชอบให้บริการจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย การจัดทา Data Platform ดูแลระบบ iThesis ให้
คาปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน จัดทาแบบฟอร์มออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8841

งานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
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คุณปาริชาติ พุ่มชม
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับงานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ ทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุนมูลนิธิ ศ.ดร.สุจินต์
จินายน และทุนจากหน่วยงานภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8846
คุณกัลยกร เทียมแก้ว
รับผิดชอบดูแลการจัดทาวารสารการวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8844
คุณญารัชนี หม่องนันท์
รับผิดชอบดูแลการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8835
คุณสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน์
รับผิดชอบงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และ
ดูแลอาคารสถานที่ ดูแลเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์ของงานวิจยั และวิเทศ
สัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8843
คุณเกียรติธา้ รง ตระกูลจันทร์
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานทุน
วิจัยจากสานักงานคระกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8835
คุณพัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย
รับผิดชอบให้บริการเกีย่ วกับงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งาน
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ ประสานงานการจัดทาหลักสูตรสอง
ปริญญา Double Degree/Dual Degree Program และการจัดทา
MOU/MOA กับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
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หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8832

สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์
รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานการเงินและบัญชีของสานักพิมพ์ฯ งาน
ธุรการของสานักพิมพ์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8836
คุณภัคคีณี เทิดสิทธิกุล
รับผิดชอบประสานงานการจัดทาตารา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8833

คุณสรญา แสงเย็นพันธ์
รับผิดชอบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ และออกแบบศิลปกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8833
คุณสัญญา จันทา
รับผิดชอบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ และออกแบบศิลปกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-556-8833

การให้บริการข้อมูลทางเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/online-service/
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NU iThesis Support

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน

Endnote

Urkund

Research guides

อักขราวิสุทธิ์

แต่งต้งคณาจารย์ประจา
บัณฑิตศึกษา

ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์

การสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/our-services/qualifyingcomprehensive-examination/
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/for-student/rules/
งานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.admission.graduate.nu.ac.th/admission/grad.php
โครงการสัมฤทธิบตั รบัณฑิตศึกษา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/certificate/
ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปะและการออกแบบ การแพทย์ เภสั ช กรรม
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์
แพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ สหเวชศาสตร์ ทั น ตกรรม วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.journal.nu.ac.th/NUJST

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัย และผลงาน
ทางวิ ช าการด้ า นภาษาศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ นาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
สังคมศาสตร์ การศึกษา กฎหมาย การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่ อ สาร หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.journal.nu.ac.th/JCDR
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แบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ
แบบฟอร์มค้าร้องทั่วไป
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://reg3.nu.ac.th/registrar/e-orm2.asp?avs277150780=2
NU4 แบบขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (เพิม่ )
NU6 แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา
NU8 คาร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด
NU11 แบบขอถอนรายวิชาลงทะเบียน
NU14 คาร้องขอเทียบโอนรายวิชา
NU16 ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ
NU18 คาร้องทั่วไป
NU24 ใบมอบฉันทะ

NU5 แบบขอปิดรายวิชา/หมู่เรียน
NU7 คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
NU9 คาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด
NU13 คาร้องขอย้ายคณะ/ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
NU15 คาร้องขอใบ Transcript
NU17 คาร้องขอลาพักการศึกษา
NU19 คาร้องขอลาออกจากการศึกษา

แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/for-student/download-from/
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1-1) คาร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
บว.11(1-2) คาร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชือ่ เรื่องวิทยานิพนธ์
บว.12 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
บว.13 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือเพือ่ ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่เกีย่ วข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชอื่ ไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
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บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
บว.24 แบบนาส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
บว.26 แบบนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บว.27 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษา (ป.โท)
บว.28 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษา (ป.เอก)
บว.29 แบบฟอร์มขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการค้นคว้าอิสระ
บว.15 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
บว.16 แบบคาร้องขอให้ออกหนังสือเพือ่ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
บว.17 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.18 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.27 (แผน ข)แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานการค้นคว้าอิสระ
บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับการค้นคว้าอิสระ

คูม่ ือนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

101

THE GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
หน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะโลจิสติกส์ฯ
วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ส้านักหอสมุด
กองบริการการศึกษา
ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เบอร์โทร
0-5596-8820
0-5596-5666
0-5596-3600
0-5596-6710
0-5596-6062
0-5596-4705
0-5596-6226
0-5596-7444
0-5596-2710
0-5596-3112
0-5596-4009
0-5596-2494
0-5596-8747
0-5596-3180
0-5596-2009
0-5596-4828
0-5596-2411
0-5596-1999
0-5596-2555
0-5596-8830
0-5596-8833
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เว็บไซด์
http://www.graduate.nu.ac.th
https://med.nu.ac.th
https://www.pha.nu.ac.th
http://www.nurse.nu.ac.th
http://www.dent.nu.ac.th
https://www.medsci.nu.ac.th
http://www.ahs.nu.ac.th
https://nuph.health.nu.ac.th
https://ww2.agi.nu.ac.th
https://www.sci.nu.ac.th
http://ww2.eng.nu.ac.th
https://www.arch.nu.ac.th
https://ldsc.nu.ac.th
http://sgtech.nu.ac.th
http://www.human.nu.ac.th
http://www.bec.nu.ac.th
http://www.edu.nu.ac.th
http://www.socsci.nu.ac.th
http://www.lib.nu.ac.th
https://www.acad.nu.ac.th
https://www.nupress.grad.nu.ac.th
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คณะผูจ้ ดั ทา
ทีป่ รึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทพิ ย์
ดร.คณิดา นรัตถรักษา
นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ ายข้อมูล
งานอานวยการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่โดย
งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-8828-31
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