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ค ำน ำ 

 คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็น “คู่มือ” ในการท าความเข้าใจ เรียนรู้ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติตน
ในขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ต่อหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรให้ครบโครงสร้าง 
เพื่อจะได้ศึกษาตามรายวิชาต่างๆ จนส าเร็จการศึกษา 

เนื้อหาประกอบด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรและแผนการสอน ที่นิสิตควร
ศึกษาท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อ มิให้เกิดความผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้
นิสิตไม่สามารถส า เร็จการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาล่าช้านอกจากนั้น  ยังมี
ค าอธิบายรายวิชา ท าให้ทราบขอบเขตของรายวิชาต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้
นิสิตสามารถวางแผนและก าหนดทิศทางการศึกษาของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้  
จะอ านวยประโยชน์ให้กับนิสิตได้ส าเร็จการศึกษา      ตามก าหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรต่อไป 
  

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร ์
ปีการศึกษา 2557 
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Assoc.Prof.Dr.Patcharin Sirasoonthorn 
Dean, Faculty of social Sciences Naresuan University; Phitsanulok 
Thailand 
Greeting from my heart 

As I begin my second time as Dean of Faculty of Social Sciences, 
Naresuan University Thailand, I am energized and deeply committed to 
making a positive difference in the lives of our staff members, students 
and so too society. We will accomplish this together by providing friendly 
environment, systematic and quality work. By addressing clear vision, 
strategic plan, ethical practice based on good governance, all faculty staff 
will be equally looking after in term of supportive system and good social 
welfare. By setting high academic expectations for all students and 
providing supportive systems to assure they are met. Setting high 
standards for all lecturer performance, increased academic expectations 
for all students and engaging the community, it is our goal at that all 
graduates are career ready. 
 

We will make every effort so that all students will graduate with 
high standard, become successful members of Thai society, are able to 
continue study at higher education, and so too able to compete in an 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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increasingly complex world in which they will work and live. The caring 
and dedicated faculty and staff at the Faculty of Social Sciences, 
Naresuan University will continue to encourage all students to set high 
goals for themselves and to reach for their dreams.  
Our vision during the next four years include “Being one of the top ten 
Faculty of Social Sciences in Thailand by 2017”. This will loping higher 
levels of thinking and learning and higher levels of engagement global 
opportunities. 
 

It is my hope that all students get involved in our mission 
through strengthening historical systematic thinking, socio-political 
consciousness, social development, and healthy psychological mind and 
soul. Students will have opportunities to improve their leadership, 
research skill, academic skill as well as social skill. Moreover, language, 
community volunteerism, social activities and clubs will also be outlined. 
Working together, we can ensure that the students of Faculty of Social 
Sciences continue to achieve their highest potential in the classroom, on 
societal arena, or on the field.  All involvement, partnership and support 
are thus greatly appreciated during the university year as we work 
together to build and maintain our academic programs.  
 

On behalf of the Faculty of Social Sciences and team staff, it is 
my pleasure to welcome you and all students to a new university 
year.  My long experience as a lecturer and researcher has shown me 
that it takes a good team as well as a good plan to help all students 
reach their maximum potential.  I will work collaboratively with the 
faculty staff to provide an academic program where all students can be 
successful.   
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I sincerely hope you will take time to look through our web 
pages and learn about the opportunities available to all students who 
are members of our “Social Sciences Family”. As a team, I believe that 
this coming years will enlarge our bright future. I am confident that this 
will be an outstanding university year and look forward to working with 
the staff, students, and community to continue the faculty tradition of 
academic excellence. Together, we can create social innovation for 
sustainable society. 
 
Policy and Strategic Planning for Faculty of Social Sciences (2014-
2017) 

The Faculty’s vision has been developed based on 5 main 
original sources. These include 1) systematic institutional documentary 
research of the Faculty of social sciences (2003-2013); 2) National Socio-
economic development plan (2012-2016); 3) Thai Strategic Educational 
Development Plan (2012-2016); 4) The current University Strategic Plan 
(2014); and 5) Self Assessment Report of the Faculty of Social Sciences 
(2014).  

To achieve the vision of becoming “the research faculty and 
excellent social innovation organization by the year 2017”, I have 
announced 5 major policies. Each policy has its strategic plan and 
indicators. First, it is the management policy based on good governance. 
6 principles are acknowledged; including legal principles, merit principles, 
transparency principle, participation principles, responsibility principles, 
and economy principles. Second, it is the teaching and learning policy 
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focusing on increasing academic standard of post-graduate students, 
lecturers, and Bachelor degree students to an international level. Third, 
research policy will be more specific on development social innovation 
based on a better knowledge management. Integrated teaching and 
learning into socio-economic development and practices will be 
highlighted. Systematic data based, social excellent and innovation 
center will be public exhibited by next year. Fourth, academic social 
services will be outlined based on an increasing public consciousness, 
sustainability learning, and strong cooperative social network with both 
local and international level. Last, art and cultural preservation will be 
focused on strengthening systematic research and knowledge 
management of lower northern identity. Cooperative activities will be 
arranged under the idea of local context, values and needs. 

“Walk with me, talk with me” 

I have been working in various organizations for nearly thirty 
years. Although I have been assigned for numbers of administrative 
positions for several years, started from project director, program 
director, vice institutional director, vice dean, and head of department 
but being Dean of Faculty of Social Sciences, Naresuan University in 2014 
is the most challenging task. Not only because we are under the political 
limitation, social and cultural instability and poor planning educational 
structure; but also the natural resources degradation as well as 
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confronting international pressure in various issues, including human 
trafficking, coup ’de tat , corruption, violence, and national conflicts. 

Well, believe me being a dean during these situation is not 
amused. Moreover, our faculty’s transformation into both ASEAN arena 
and global competition sphere need a good strategic plan and well 
organized cooperative partners. I have four years to complete the above 
policy and strategic plan while many people recommended that it may 
take at least a decade to take effect. When Thomas Jefferson created 
the University of Virginia in the early 1800s, he submitted that it would 
"be based on the illimitable freedom of the human mind, to explore 
and to expose every subject susceptible of its contemplation." This idea, 
resonant with so many then and over future decades, advanced the 
notion that university life should be one of exploration and discovery, of 
reflection and contemplation.  

I hope that our residential life at the Faculty of Social Sciences 
will be best and happy based on love, trust, participation, and ethical 
practices. Good learning environment is thus not merely for our students 
but for all of us. Learning at this higher level; I intend to provide equal 
opportunity for the exchange of ideas, suggestion and friendship. So, 
come and walk with me, talk with me; together we can.                    
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ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะ สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 น้ี 
การศึกษาในทุกระดับช้ันและโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา มิได้มุ่งหวัง

เพียงการได้รับใบปริญญาบัตรเพื่อยกฐานะของตนเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการผ่าน
กระบวนการฝึกฝน เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติจากทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยที่มี ซึ่ง
ต้องอาศัยการขวนขวาย การใฝ่รู้ และการมีวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง โดยนัยนี้
ความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาของตัวนิสิต จึงต้องสัมพันธ์กันทั้ง
ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญญา เพื่อให้ถึงพร้อมในชีวิต อันมิใช่เพียงการรับ
ปริญญาแต่เป็นการรู้จักใช้กระบวนการแสวงหา       องค์ความรู้เพื่อให้เกิดปัญญา
และปลอดจากอวิชชาในกาลข้างต่อไปอีกด้วย 

ขออวยพรให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาทุกท่านมีก าลังกาย ก าลังใจ และก าลัง
สติปัญญญา เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อสามารถความรู้ที่ได้รับจากคณะสังคมศาสตร์
ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข 
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ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านในบ้าน
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นโยบายหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งของท่านคณบดี 
คือ นโยบายการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งหวังให้ยกระดับมาตราฐานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ให้อยู่ในระดับสากล งานบัณฑิตศึกษามีหน้าที่
ส าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ งานบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างคณะ
สังคมศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่วางอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย เน้นการ
สร้างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อไปรับใช้ชุมชน
และสังคม ด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยและมุ่งประสานงานและให้บริการโดยเน้นประสิทธิภาพ อนึ่ง เมื่อ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้ามาเป็นสมาชิกคนส าคัญของคณะสังคมศาสตร์ 
งานบัณฑิตศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการยกระดบัมาตราฐานทางวิชาการของนิสติ
โดยมีแผนงานที่ส าคัญดังต่อไปนี้ • การปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตให้
เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นประโยชน์ของชุมชนและ
ประเทศชาติ • ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย โดยการจัดกิจกรรม
คลินิกวิจัย การอบรม การท า Work shop โดยวิทยากรทั้งจากประเทศไทย และ
ต่างชาติ • การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการประจ าปี และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้น
วารสารที่มี Impact factor • การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ ความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งระดับในและระหว่างประเทศ ในกลุ่ม
อาเซียนและเอเ ชียแปซิฟิก  • การเปิดพื้นที่ ชุมชนเพื่อเป็น Social Lab and 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช  สุขสวัสดิ์ 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
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Community of Learning Practice ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา • การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลาการ นิสิตทุกระดับ 
• การจัดท าระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมโดยผ่านสื่อ 
online ต่างๆ เช่น E-Newsletter Facebookนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส 57 • การ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าได้เข้าร่วม เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อนิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ 
และบุคลากร 

บุคลาการในงานบณัฑิตศึกษาทุกคนมีความยินดีที่จะให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้แก่นิสติ    ทุกท่าน โดยสิ่งที่ทุกคนปรารถนาสูงสุดคือการไดเ้ห็น
ความส าเร็จของนิสิตและรอคอยท่ีจะแสดงความยินดีกับ ทุกท่านในฐานะมหาบณัฑิต
และดุษฎีบัณฑิตคณะสังคมศาสตร ์ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป 
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ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร นับจากน้ีไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้เรียนรู้ และท า
ความรู้จักกับตนเองให้ดียิ่งขึ้น ท่านจะได้ทราบถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
ความอุตสาหะ มานะ อดทน และความเพียรที่มีอยู่ในตนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
พลังส าคัญของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบและบริหาร
จัดการตนเองให้สามารถเรียนและจบการศึกษาได้ตามกรอบท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามขอให้นิสิตเช่ือมั่นในความสามารถของตนและท าหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มก าลังเพื่อความเป็น “มหาบัณฑิต”และ”ดุษฎีบัณฑิต”ที่รออยู่ข้างหนา้ 
และขอเป็นก าลังให้ทุกท่านประสบความส าเร็จดังท่ีตั้งใจไว้ทุกประการ   

 
ด้วยความปรารถนาดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ดร.พลดา  เดชพลมาตย์ 



11 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

 
 
 
 
 
 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาส าหรับการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมมักได้ยินค า
กล่าวจากนิสิต หรือนักวิชาการที่ท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีว่า "ฉันเยาว์ ฉันเขลา 
ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้าย ให้กระดาษ ฉัน
แผ่นเดียว" เป็นบทกวีที่แต่งโดย อาจารย์ วิทยากร เชียงกูล ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 
กระทั่ง ปัจจุบัน บทกวีนี้ก็ยังได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ...น่าแปลกใจท่ีผมรู้สึกแตกต่าง
ออกไป เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านการเรียน บริการ
วิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
นันทนาการที่มีส่วนช่วยบ่มเพาะนิสิตให้เป็นผู้ "เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต 
เก่งพิชิตปัญหา" ดังนั้น หากนิสิตมุ่งหวังที่จะมาหาความหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
ที่น้ีคงไม่ได้ให้เพียงแค่ "กระดาษแผ่นเดียว" แต่ให้สรรพความรู้ และประสบการณ์ชีวิต
ที่ล้ าค่ามากมาย ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใดจะเก็บเกี่ยวไปได้มากน้อยกว่ากัน...ขอแสดงความ
ยินดีแก่ "เสลา" ช่อใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ทุกท่านจากใจจริง 

ดร.กวินธร  เสถียร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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ขอยินดีต้อนรับนสิิตใหมร่ะดบับัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2557 ขอให้ทุกคนใช้เวลาที่อยู่ในคณะสังคมศาสตร์แห่งนีเ้พื่อตักตวง
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ โดยให้คดิเสมอว่าปรญิญาเปน็เพียงผลพลอยได้ 
แต่สิ่งที่จะได้ตดิตัวนสิิตไปคือความรู้ระหว่างทางที่เรียน 

นอกจากวิสัยทัศน์ของคณะฯที่ต้องการจะสร้างนิสิตใหม้ีความเข้มแข็งทาง
วิชาการแล้ว คณะฯยังต้องการผลติบัณฑติที่มีคณุธรรมจรยิธรรมและมีจิตส านึกเพื่อ
สังคม ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจะช่วยหล่อหลอมทุกท่านให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ดังกลา่ว 

ท้ายสุดนี้ขอให้นิสติระดับบณัฑิตศกึษาทุกท่านเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับ
การท ากิจกรรมร่วมกบัคณะฯ และจบได้ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วสังคมศาสตร์ค่ะ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.นิสาพร   วัฒนศัพท์ 
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หัวใจส าคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นไม่ได้มีเพียงการเข้า

ห้องเรียน จดเลคเชอร์ ตามที่อาจารย์สอน และท ารายงานส่งอย่างท่ีนิสิตเคยพบมาใน
ระบบการศึกษาข้ันก่อนหน้าน้ี แต่แก่นส าคัญของการเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ก็คือ “การค้นคว้าด้วยตนเอง” ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีคุณภาพ   

เพื่อให้การศึกษาของทุกท่านประสบความส าเร็จด้วยดี ท่านจะต้องท างาน
หนัก มีความอดทน มีความคิดเชิงวิพากษ์ รู้จักตั้งค าถาม และมีทักษะการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ หากท่านเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าว การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท้า
ทาย สนุกสนาน และมีความสุขทางวิชาการอย่างแท้จริง  

 

 

ดร.วัชรพล  พุทธรักษา 
ผู้ช่วยคณบดี 
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ภาคที่ 2 
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คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2517   ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ  
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดบริการ การเรียน
การสอนในคณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะพลศึ กษา  คณะ
มนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทาน นามว่า 
"มหาวิทยาลัยนเรศวร" คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้รวมตัวกันและ
ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็นว่าโครงสร้างของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไปไม่ว่าจะมองในมิติใดท าให้การ
บริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่ 
เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชา ซึ่งมีธรรมชาติที่
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่
อีกครั้ง และได้ด าเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546)  เป็นต้น
มา  โดยคณะสังคมศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและจัดการเรียน
ก า ร ส อน    ออก เ ป็ น  4 ส า ข า วิ ช า   คื อ   ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ทย า   ส า ข า วิ ช า
ประวัติศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ต่ อ ม า  ใ น ปี ง บ ป ร ะมา ณ  พ . ศ .  2553 (วั น ที่  16 ม ก ร า คม  2553)  
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นสมควรจัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่ง
ส่วนงานภายใน  ออกเป็น 5 หน่วยงาน  คือ  ส านักงานเลขานุการ   ภาควิชา
จิตวิทยา   ภาควิชาประวัติศาสตร์   ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

   ตราสัญลักษณ์ คือ พระมำลำเบี่ยง เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง แสงสว่าง
แห่งปัญญา ความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
กล้าคิด กล้าพูดกล้าท า กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม 
เพื่อความวัฒนาผาสุกของชาติไทยอันเปรียบได้กับคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนแห่งสังคม 
บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง พร้อมไป
กับเสริมสร้างพัฒนาสังคมไทยและสร้างความเข้าใจอันดี กับสังคมโลก
น าไปสู่ความไพบูลย์ศานติสุขอันยั่งยืน 

ดอกไม้ คือ ดอกรำชพฤกษ์ 

   สี คือ สีฟ้ำ หมายถึง สีของท้องฟ้าที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลก
เปรียบดั่ งสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่ สะท้อนถึงความเป็น 
สหวิทยาการที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ทุกแขนง 

 สัญลักษณข์องคณะสังคมศำสตร์ 
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คณะสังคมศำสตร์ 

    แหล่งหลอมรวมความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งปัญญา มุ่งสร้างคน สร้างสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง ทางคุณธรรมจริยธรรม และองค์ความรู้   สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไท
จากอวิชชา มุ่งสู่สังคมสันติประชาธรรม 

 

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะสังคมศำสตร์ 

    สนับสนุนภารกิจหลัก บริการด้วยใจ ฉับไวแม่นย า ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีมาตรฐานสากล 
 

คณะสังคมศำสตร์ 

         มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญา ถึงพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม 
ก้าวไกลสู่สังคมโลก 

 

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะสังคมศำสตร์ 

         มุ่งการบริการที่ยอดเยี่ยม ได้มาตรฐาน ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และมีการท างานเป็น ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ปรัชญำ 

 

 

 

 ปณิธำน 
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ยึดมั่นคณุธรรม จรยิธรรม 
เลิศล้ าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ น าความรูสู้่สังคม 

 
 

 

 

คณะสังคมศำสตร์ 

          สร้างคนให้มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพใน
ระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และมีจติส านึกเพื่อสังคม 

  

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะสังคมศำสตร์ 

          มุ่งบริการ มีมาตรฐาน เสริมสร้างงานวิจัยสถาบัน สนับสนุนภารกิจหลักองค์กร 
ภายในปี 2554 

 

ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ 4 ด้ำน ดังนี้ 

          1. ด้านการผลิตบณัฑิต 
          2. ด้านการวิจัย 
          3. ด้านการบริการวิชาการ  
          4. ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 พันธกิจ 

 

 

 

 

 
ค่ำนิยมหลัก  
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1. มุ่งผลิตบณัฑิตทีม่ีความเขม้แข็งทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการวิจยั 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสากล มีทักษะวิชาชีพ รอบรู้
เกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 
2. เน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
3. สร้างเสริมเครือข่ายที่เข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการทางสังคม ท้ังใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 
4. จรรโลงและสืบสาน ศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
และสังคมโลก 
5. มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยยดึหลักธรรมาภิบาล สร้างความสามัคคี โปร่งใส (Transparency) 
รับผิดชอบ (Accountability)  
6. พัฒนาระบบความสัมพันธ์กับศษิย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการน าศักยภาพของศิษย์เก่ามาใช้เพื่อการพัฒนานิสิตและองค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

1. มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคณุธรรมและจรยิธรรม มคีุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ศาสตร์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพฒันาประเทศ 
2. พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยส่งเสริมให้บุคลากร 
นิสิตได้ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เผยแพร่ในเวทีวิชาการ ตีพมิพ์ในวารสาร และหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในและตา่งประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

เป้ำประสงค์ 
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เป้ำประสงค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนระบบเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
5. มุ่งพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มคีวามคล่องตัว เกดิ
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด 
6. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
7. มุ่งพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เอื้ออ านวยต่อการตรวจสอบตนเอง การ
ประเมินคุณภาพ โดยหน่วยงานภายนอก และมีการน าผลการประเมินการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการบรหิารจัดการ ภายในองค์กร  
8. ส่งเสรมิ สนับสนุน และน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริหารจัดการองค์กร 
9. ส่งเสรมิ สนับสนุนระบบความสมัพันธ์ศิษย์เก่า ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์

 

 

 

 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีเข้มแข็งวิชาการ มีทักษะทางปัญญา ภาษาต่างประเทศ การวิจัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารจดัการ  
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
3. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรับผดิชอบ มีวินัยในการศึกษาหาความรู้ มีความเสียสละ และมี
จิตส านึกเพื่อสังคม  
4. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวชิาชีพในการ
ด าเนินชีวิต 
5. สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบณัฑิต ให้มีความสามารถในการแกป้ัญหา  
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6. พัฒนางานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
7. ส่งเสรมิให้บุคลากร นิสิตไดผ้ลติงานวิจัยที่มีคณุภาพ สามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการ 
และตีพิมพ์ในวารสาร และ/หรือสิง่พิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ท้ังในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 
8. เสริมสร้างเครือข่ายดา้นวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการสู่สงัคม ท้ังใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ  
9. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ โดยสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านประวัติ
ศาสตร์ จิตวิทยา ภมูิปัญญา สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น รัฐศาสตร์และการบริหาร
ท้องถิ่น 
10. บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ 
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง ตลอดจนเป็นที่พ่ึงของชุมชน และสังคม  
11. ส่งเสริมบคุลากร และนสิิตใหม้ีจิตส านึกในการธ ารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
12. เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม ในรูปแบบตา่งๆ ที่เหมาะสม ท้ังใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ  
13. บริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 
14. มีโครงสร้างชัดเจน และมีขอบข่ายภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
15. พัฒนาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
16. ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ 
สกอ. 
17. เสริมสร้างให้บุคลากรมคีุณภาพชีวิตที่ดี  
18. วางแผนให้มีระบบการบริหารจัดการดา้นการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
19. มีแนวทางจัดหารายได้ให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
20. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเพื่อการตัดสินใจ 
 
 
 

วัตถุประสงค ์(ต่อ) 
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วัตถุประสงค ์(ต่อ) 

 

 

 

 

21. มีระบบการประกันคณุภาพทีชั่ดเจน มีการด าเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของการ
ประกันคณุภาพ น ามาใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
22. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีจติส านึกเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษา และน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
23. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพให้เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
24. ส่งเสริม สนับสนุนด้านประกนัคุณภาพการศึกษา และสร้างเครอืข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
25. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู ้
26. บุคลากรน าการจัดการความรูม้าใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
27. น าระบบการจดัการความรู้มาพัฒนาองค์กร เครือข่าย และการประกันคณุภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
28. พัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และดา้นการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
29. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่า 
นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร  
30. จัดตั้งเครือข่ายและองค์กรศิษย์เก่าสมัพันธ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



24 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์

  

 
รศ.ดร.พชัรนิทร ์สริสุนทร 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์

โทร.0-5596-2211 

email : patcharins76@gmail.com 

  

รองคณบด/ีผูช้ว่ยคณบดคีณะสงัคมศาสตร ์

    

 
ผศ.ดร.บณุยสฤษฎ ์อเนกสุข 

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 

โทร.0-5596-2212 
email : b.aneksuk@gmail.com 

 
ดร.พลดา เดชพลมาตย ์

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

โทร.0-5596-2213 
email : polladad@nu.ac.th 

    

mailto:patcharins76@gmail.com
mailto:boonyasarita@nu.ac.th
mailto:polladad@nu.ac.th
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รองคณบด/ีผูช้ว่ยคณบดคีณะสงัคมศาสตร ์

 
ดร.กวนิธร เสถยีร 

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนานวตักรรม 

โทร.0-5596-2208 
email : gwyntorns@nu.ac.th 

 

 
 

ดร.นสิาพร วฒันศพัท ์

รองคณบดฝ่ีายประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

โทร.0-5596-2209 

email 
: goyni_w@hotmail.com 

    

 
ผศ.ดร.วลัลภชั สุขสวสัด ิ ์
รองคณบดฝ่ีายบณัฑติศกึษา 
โทร.0-5596-2195, 2210 

email : wanlapats@hotmail.com 

 
ดร.วชัรพล พุทธรกัษา 

ผูช้ว่ยคณบด ี
โทร.0-5596-2197 

email 
: wanlapats@hotmail.com 

    

  

 
 

mailto:gwyntorns@nu.ac.th
mailto:goyni_w@hotmail.com
mailto:wanlapats@hotmail.com
mailto:wanlapats@hotmail.com
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หวัหนา้ภาควชิา คณะสงัคมศาสตร ์

  

 
  

 
ดร.กณุฑล ตรยีะวรางพนัธ ์

หัวหนา้ภาควชิาจติวทิยา 
โทร.0-5596-2159 

email : kunthont@nu.ac.th 

 
ผศ.ดร.วศนิ ปญัญาวธุตระกูล 

หัวหนา้ภาควชิาประวตัศิาสตร์ 

โทร.0-5596-2162,2164 
email : wasinp@nu.ac.th 

    

 
ดร.รดัเกลา้ เปรมประสทิธิ ์
หัวหนา้ภาควชิาสงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 
โทร.0-5596-2176 

email : rudklaw@yahoo.com 

 
ดร.วเิชยีร อนิทะส ี 

รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้
ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสน

ศาสตร ์

โทร.0-5596-2198 
email : wichiani@nu.ac.th 

 
 

 
 

http://www.social.nu.ac.th/th/mailto%20:%20kunthont@nu.ac.th
http://www.social.nu.ac.th/th/mailto%20:%20wasinp@nu.ac.th
mailto:rudklaw@yahoo.com
http://www.social.nu.ac.th/th/mailto%20:%20wichiani@nu.ac.th
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หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะสงัคมศาสตร ์

 

 

  

นางจริะประภา ศรปีตัตา 

หัวหนา้ส านักงานเลขานุการคณะสงัคมศาสตร ์

โทร.0-5596-2164 

email : jirapraphas_nu@hotmail.com 

http://www.social.nu.ac.th/th/mailto%20:%20jirapraphas_nu@hotmail.com
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หลักสูตร 
อำจำรย์ทีป่รึกษำ 
ชั้นป ี(รหัส 57) 

ข้อมูล 

1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
(นิสิตรหัส 57) 
2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
(นิสิตรหัส 57) 
 

 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมำลย ์
อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 
(k03008) 
วุฒิการศึกษา :  Ph.D Rural&Environmental   
                    Sociology Michigen State  
                    University  M.Sc Rural  
                    Development Planing  
                    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   
                    ร.บ.รฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
                    มหาวทิยาลัย 
โทรศัพท์  :  0 5596 2184   
อีเมล ์     :  montrik@nu.ac.th 

 
1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   (นิสิตรหัส 57) 

 

ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ ์
อาจารย์ประจ าภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ 
รัฐประศาสนศาสตร ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Politics) University  

of Adelaide, Australia  
  ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลัย 

เชียงใหม่ 
โทรศัพท์    : 0 5596 2195 
อีเมล ์       : wanlapats@hotmail.com  

 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเอเชีย   
    ตะวันออกเฉียงใต้  
    (นิสิตรหัส 57)  
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
    สาขาวิชาเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต้   
    (นิสิตรหัส 57) 

 

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม 

อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร ์
วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Southeast Asian Studies) 
                    อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
                    ว.บ. (หนังสือพิมพ์) 
โทรศัพท์     : 0 5596 2203 
อีเมล ์        : davisakd.puaksom@gmail.com 

mailto:montrik@nu.ac.th
mailto:wanlapats@hotmail.com
http://www.historynu.net/member.php?id=davisakp
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หน้ำที่ดูแล เจ้ำหน้ำที่ของคณะฯ ข้อมูล 

ระดับปริญญำเอก 
 

 

ปิยะภำ พิพัฒน์ศำสตร ์(อ้อย) 
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 
นักวิชำกำรศึกษำ 
โทร.0-5596-2166 
E-mail : piyapap@nu.ac.th ; 
snowblack_p@hotmail.com 
 

ระดับปริญญำโท 
 
 

 

ทัศนีย์ ชัยสดีำ (เก่ง) 
นักวิชำกำรศึกษำ 
โทร.0-5596-2166 
E-mail : chaisida@hotmail.com 
 

 

กิจกำรนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

 

นำงพรปวีร์ ข ำแก้ว (นี) 
รกท.ในต ำแหน่งหวัหน้ำงำนกิจกำรนิสติ
และศิษย์เก่ำสัมพันธ ์
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
โทร.0-5596-2210 
email : nee_social@hotmail.com 

mailto:nee_social@hotmail.com
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ภาคที่ 3 

ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก ระยะเวลำกำรศึกษำ 
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  

 
 

ใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี 

   - สาขาวิชาพัฒนาสังคม   หลักสูตร 2 ปี - 
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้   

หลักสูตร 2 ปี - 

   
หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑติ    หลักสูตร 2 ปี - 
    
หลักสูตรปรชัญำดุษฎีบณัฑิต  

วุฒิปริญญาโท ใช้เวลาไมเ่กนิ 6 ปี 
วุฒิปริญญาตรี ใชเ้วลาไมเ่กนิ 8 ปี 

   - สาขาวิชาพัฒนาสังคม   - หลักสูตร 3 ปี 
   - สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้   

- หลักสูตร 3 ปี 
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หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำพัฒนำสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

 รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Social Development 

 
 ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พัฒนาสงัคม) 
  : Master of Arts (Social Development) 
 ช่ือย่อ : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
  : M.A. (Social Development) 

 
 จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 แบบท าวิทยานิพนธ์และไม่มีรายงานวิชา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แบบท าวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
แผน ข แบบท าการค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 
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 รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภำษำที่ใช้ : ภาษาไทยเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาอังกฤษตามความ

เหมาะสม 
4.3 กำรรับเข้ำศึกษำ : รับนิสิตไทยหรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี 
4.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น  : ไม่มี 
4.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

5. หลักสูตร  
5.1 จ ำนวนหน่วยกิต   

หลักสตูรแผน ก 1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
หลักสตูรแผน ก 2   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
หลักสตูรแผน ข      จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

5.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  

 
ล ำดับ

ท่ี 

 
หมวดวิชำ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

แผน  
ก1 

แบบ  
ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก

1  

แผน ก 
แบบ ก

2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course work)  
ไม่น้อยกว่า 

- 24 30-33 - 24 30 

 1.1 วิชาบังคับ - - - - 18 18 
 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - - - 6 12 

2. วิทยานิพนธ์ 36 12 3-6 36 12 - 
3. การค้นคว้าอิสระ - - - - - 6 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 8 8 8 

จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 

36 36 36 36 36 36 
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      5.3 รำยวิชำ 
กรณีจัดกำรศึกษำตำมแผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข 
จ ำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่ำ 36    หน่วยกิต 
งำนรำยวิชำ 
(1) แผน ก แบบ ก2       ไม่น้อยกว่า  24     หน่วยกิต 
(2) แผน ข                    ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้
 
1) หมวดวิชำบังคับ ส ำหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological 
Theories 

3(3-0-6) 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830513 
 

การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

830514 การบริหารการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 

3(2-2-5) 

830516 ส านึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ
แนวโน้มการพัฒนา 
Public Consciousness, Contemporary 
Issues and Development Trend 

3(2-2-5) 
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2) รำยวิชำเลือกเฉพำะสำขำ 
แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
แผน ข ให้เลือกเรียน             ไม่น้อยกว่ำ    12 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 

830521 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา 
Theory and Evaluation on Impact from 
Development 

3(3-0-6) 

830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากบัการพัฒนา 
Sociology and Anthropology of 
Development 

3(2-2-5) 

830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุม่ องค์การ และชุมชน 
Capacity Building for Group, Organization 
and Community 

3(2-2-5) 
 

830524 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา 
Development Tools and Techniques 

3(2-2-5) 

830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา 
Public Policy on Development 

3(3-0-6) 

830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม 
Development Policy toward Social and 
Cultural Change 

3(3-0-6) 

830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา 
Population, Society and Development 

3(2-2-5) 

830528 สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม 
Substantive Social Development 

3(2-2-5) 
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3) วิทยำนิพนธ์ 
  
แผน ก แบบ ก1            จ ำนวน 36 หน่วยกิต  

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1   
Thesis I, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830592 วิทยานิพนธ ์2 แผน ก แบบ ก1   
Thesis II, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1   
Thesis III, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1   
Thesis IV, Type A1 

9 หน่วยกิต 

  
แผน ก แบบ ก2            จ ำนวน 12 หน่วยกิต 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2   
Thesis I, Type A2 

3 หน่วยกิต 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2   
Thesis II, Type A2 

3 หน่วยกิต 

830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2   
Thesis III, Type A2 

6 หน่วยกิต 

 
4) กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ             จ ำนวน 6 หน่วยกิต 

830581 การค้นคว้าอิสระ 1    
Independent Study I 

2 หน่วยกิต 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2    
Independent Study II 

2 หน่วยกิต 

830583 การค้นคว้าอิสระ 3    
Independent Study III 

2 หน่วยกิต 
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5) รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต           จ ำนวน 8 หน่วยกิต 
(แผน ก แบบ ก1 และ ก2 และแผน ข ต้องเรียน) 
830517 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์

Research Methodology in Social 
Science 

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
Statistics for Social Science Research 

3(2-2-5) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม 
Social Development Seminar 

1(0-2-1) 

830572 ภูมิภาคศึกษา    
Regional  Studies 

1(0-2-1) 

 
5.4 แผนกำรศึกษำ 

5.4.1  แผน ก แบบ ก1  
  

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 

830517 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกติ) 
Research Methodology in Social Science (Non-
Credit) 

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Statistics for Social Science Research (Non-
Credit) 

3(2-2-5) 

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1   
Thesis I, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                                        9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 Thesis 
II, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                                     9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ)  

Regional  Studies (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1   
Thesis III, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                             9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1   

Thesis IV, Type A1 
 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต 
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5.4.2 แผน ก แบบ ก2  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological Theories 
3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

830517 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกติ) 
Research Methodology in Social Science 
(Non-Credit)  

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Statistics for Social Science Research (Non-
Credit) 

3(2-2-5) 

 รวม                                              6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

Social Development Theory 
3(3-0-6) 

830514 การบริหารการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 

3(2-2-5) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit)  

1(0-2-1) 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2   
Thesis I, Type A2 

3 หน่วยกิต 

 รวม                                                        12 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำต้น 

830516 ส านึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการ
พัฒนา Public Consciousness, Contemporary 
Issues and Development Trend 

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course I 

3(x-x-x) 

830xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course II 

3(x-x-x) 

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ)  
Regional  Studies (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2   
Thesis II, Type A2 

3 หน่วยกิต 

 รวม                                                         12 หน่วยกิต 



41 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2 

Thesis III, Type A2 
 6 หน่วยกิต 

 รวม  6 หน่วยกิต 
 

 
 
5.4.3 แผน ข 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำต้น 
 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories 

3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

830514 การบริหารการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration 

3(3-0-6) 

 รวม                                              9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
 
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

Social Development Theory 
3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 

3(2-2-5) 

830517 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกติ) 
Research Methodology in Social Science 
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

 รวม                                                        6 หน่วยกิต 
   

ชั้นปีที่ 1 
ภำคฤดูร้อน 

 
 
 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Statistics for Social Science Research (Non-
Credit) 

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course I 

3(x-x-x) 

830xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course II 

3(x-x-x) 

 รวม                                                         6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830515 ส านึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ

แนวโน้มการพัฒนา 
Public Consciousness, Contemporary 
Issues and Development Trend 

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course III 

3(x-x-x) 

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 
   
Regional  Studies (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830581 การค้นคว้าอิสระ 1 
Independent Study I 

2 หน่วยกิต 

 รวม                                                  8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830xxx วิชาเลือก 4 

Elective Course IV 
3(x-x-x) 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2 
Independent Study II 

2 หน่วยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

 
830583 การค้นคว้าอิสระ 3 

Independent Study III 
2 หน่วยกิต 

 รวม 2 หน่วยกิต 
 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Southeast Asian Studies 
 
2.  ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ภาษาไทย         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
   ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ      Master of Arts (Southeast Asian Studies) 
   M.A. (Southeast Asian Studies) 
3.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสตูร 
 36 หน่วยกิต   
 
4.  รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1  รูปแบบ หลักสตูรระดับ 4 ปริญญาโท (หลกัสูตร 2 ปี) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 4.2  ภำษำท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4.3  กำรรับเข้ำศึกษำ รับนิสิตไทย และนิสติต่างประเทศ 
 4.4  ควำมร่วมมือกับสถำบนัอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 4.5  กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 
  



46 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

5.  หลักสูตร 
 

 5.1 จ ำนวนหน่วยกิต     
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังนี้ คือ 
ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  จ านวนหน่วยกติ  36  หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
           5.2 โครงสร้ำงหลักสูตร    

รำยกำร 

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.
2548 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2556 

แผน ก  
แบบ ก

1 

แผน ก  
แบบ ก

2 

แผน ก  
แบบ ก

1 

แผน ก  
แบบ ก2 

1.งานรายวิชา (course work)   
ไม่น้อยกว่า 
 1.1 วิชาบังคับ 
 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

- 
 
- 
- 

12 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

24 
 
9 
15 

2.วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 12 36 12 
3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   4 4 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่ำ 

36 36 36 36 

   
หมายเหตุ :  นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วย

กิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.3  รำยวิชำ  
 
                   5.3.1) กรณีจัดกำรศึกษำ แผน ก แบบ ก1 
(1)วิทยำนิพนธ ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ                        36 หน่วยกิต 
834561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 

Thesis 1, Type A1 
 9 หน่วยกิต 

834562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 2, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

834563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 3, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

834564 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 4, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

(2)รำยวิชำบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ              4หน่วยกิต 
834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์

Research Methodology in Social Sciences 
 3(3-0-6) 

834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 
Seminar in Southeast Asian Studies 

 1(0-2-1) 
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    5.3.2) กรณีจัดกำรศึกษำ แผน ก แบบ ก2 
(1) งำนรำยวิชำ      จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ              24           หน่วยกิต 
      1.1) วิชำบังคับ        จ ำนวน                       9           หน่วยกิต 

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
The State of Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
สมัยใหม ่
Theories and Concepts in Pre-modern 
Southeast Asia  

 3(2-2-5) 

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม ่
Theories and Concepts in Modern Southeast 
Asia 

 3(2-2-5) 

 
       1.2) วิชำเลือก   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ                15           หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้ต้องเรียนรายวิชาเลือกจาก
รายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
Cultural and Social History in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834522 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Economic Geography in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834523 การเมืองร่วมสมยัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Contemporary Politics in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 
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834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Religious Movements in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834525 มรดกโลกและพิพิธภณัฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
World Heritage and Museum in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834526 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
Creative Tourism in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Popular Culture in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Contemporary Literature in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834529 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

 
 
(2) วิทยำนิพนธ์   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ           12         หน่วยกิต 

834571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 1, Type A2 

 6 หน่วยกิต 

834572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 2, Type A2 

 6 หน่วยกิต 
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(3) รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ     4        หน่วยกิต 
834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์

Research Methodology in Social Sciences 
 3(3-0-6) 

834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 
Seminar in Southeast Asian Studies 

 1(0-2-1) 

5.4    แผนกำรศึกษำ 
 
    5.4.1   แผน ก  แบบ ก 1  จ านวนหน่วยกิตรวม  36  หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำต้น 
834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Research Methodology in Social Sciences (Non-
Credit) 

3(3-0-6) 

834561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 1, Type A1 

9 หน่วยกิต 

                            รวม                                                      9 หน่วยกิต 
 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
834562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 

Thesis 2, Type A1 
9 หน่วยกิต 

                            รวม                                                    9  หน่วยกิต 
ปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำต้น 
834563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 

Thesis 3, Type A1 
9 หน่วยกิต 

                             รวม                                                    9  หน่วยกิต 
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ภำคกำรศึกษำปลำย 
834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834564 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 4, Type A1 

9 หน่วยกิต 

                                    รวม                                            9  หน่วยกิต 
 

 
3.1.4.2   แผน ก  แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิตรวม  36  หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1  

ภำคกำรศึกษำต้น 
834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต)   

Research Methodology in Social Sciences  
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
The State of Southeast Asian Studies 

3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม ่
Theories and Concepts in Pre-modern Southeast 
Asia 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

                             รวม                                               12  หน่วยกิต 
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ภำคกำรศึกษำปลำย 
834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 

Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 
3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 4 
Elective Course 4 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 5 
Elective Course 5 

3(2-2-5) 

                         รวม                                                 12  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

834571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 1, Type A2 

6 หน่วยกิต 

รวม                                                                                 6  หน่วยกิต 
 
 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 2, Type A2 

6 หน่วยกิต 

                               รวม                                                  6  หน่วยกิต 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ  
    ภาษาอังกฤษ :  Master of Political Science  

 
2.  ชื่อปริญญำ 
     ช่ือเต็ม รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  Master of Political Science  
     ช่ือย่อ ร.ม.  
  M.Pol.Sc.  
3. จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    แผน ก  แบบ ก2   หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา 
                           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
    แผน ข               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ :  หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาโท ตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

4.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาอังกฤษตามความ
เหมาะสม 

4.3 การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี 

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  : ไม่มี 
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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5. หลักสูตร  
 5.1 จ ำนวนหน่วยกิต  :  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังนี ้คือ  
 ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต  
 ส าหรับหลักสูตรแผน ข    จ านวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต  
 
 5.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  

รำยกำร เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

 
1. งานรายวิชา (course work) ไม่น้อยกวา่ 

1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก                   ไม่น้อยกวา่ 

12 
- 
- 

 24 
9 
15 

30 
15 
15 

2. วิทยานพินธ์                     ไม่น้อยกวา่ 36  12 - 
3. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต -  4 4 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกวา่ 36  36 36 

 
หมายเหตุ  : นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วย

กิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.3 รำยวิชำ  
กรณีจัดกำรศึกษำ แผน ก แบบ ก 2  
(1) งำนรำยวิชำ   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  24  หน่วยกิต 
 
 1.1) วิชำบังคับ   จ ำนวน   15  หน่วยกิต 
833511  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  

Theories and Concepts of Political Science  
833512 การเมืองระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  3(2-2-5)  
 International Politics: Theory and Practice  
833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
 Theories and Concepts of Public Administration  
833514  การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 Local Administrative and Management  
833515  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย    3(2-2-5)  
 Seminar in Thai politics and Government  
 
 1.2) วิชำเลือก  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาของแต่ละหมวดต่อไปนี้  
 หมวดกำรเมืองกำรปกครอง  
833521  จริยธรรมทางการเมือง           3(3-0-6)      
 Political Ethics  
833522  สัมมนาทฤษฎีการเมือง       3(2-2-5) 
 Seminar in Political Theory  
833523  สัมมนาทฤษฎีการเมืองทางเลือก     3(2-2-5) 
 Seminar in Alternative Political Theories  
833524  สัมมนาประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทยีบ    3(2-2-5) 
 Seminar in Selected Problems in Comparative Politics  
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833525  สัมมนารัฐและสังคม      3(2-2-5) 
Seminar in State and Society  

833526  สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 
 Seminar in Politics and Government in East Asia  
833527  สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
 Seminar in Politics and Government in Southeast Asia  
833528  สัมมนาประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง   3(2-2-5)  
 Seminar in Selected Problems in International Political Economy  
 
 หมวดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
833531  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก  3(3-0-6)   
 International Politics in East Asia  
833532  ประเด็นปัญหาความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศร่วมสมัย   3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in International Relations  
833533  เศรษฐศาสตร์การเมืองระดับโลก     3(3-0-6)   
 Global Political Economy  
833534  สัมมนาความมั่นคงศึกษา      3(2-2-5) 
 Seminar in Security Studies  
833535  การวิเคราะห์นโยบายตา่งประเทศ     3(2-2-5) 
 Foreign Policy Analysis  
833536  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภมูิภาคอินโดจีน   3(3-0-6)   
 International Relations in Indochina  
833537  สัมมนามหาอ านาจในการเมืองโลก     3(2-2-5) 
 Seminar in Great Powers in Global Politics  
833538  สัมมนาประเด็นปัญหาในองค์การและกฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5)    
 Seminar in Problems in International Organization and Law  
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 หมวดรัฐประศำสนศำสตร์  
833541  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 Human Resource Management and Development  
833542  นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
 Public Policy 
833543  เทคนิคการจดัการความขัดแย้งในสังคม    3(2-2-5)   
 Conflict Management Techniques    
833544  การบริหารการคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 
 Fiscal Management and Budget  
833545  เทคนิคและวิธีการบริหารจดัการภาครัฐ    3(2-2-5) 
 Public Sector Management and Techniques  
833546  รัฐไทยและการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 Thai State and Local Administration  
833547  สัมมนาการบรหิารจดัการภาครัฐ             3(2-2-5) 

Seminar in Public Management  
833548  การบริหารโครงการ       3(2-2-5)  
 Project Management  
 
(2) วิทยำนิพนธ์   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ          12 หน่วยกิต  
833561  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2            6 หน่วยกิต  
 Thesis 1, Type A 2 
833562  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2            6 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A2    
(3) รำยวิชำบังคับไม่นับหน่ยกิต  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ          4  หน่วยกิต  
833501  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences  
833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร์     1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science  
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 5.4  แผนกำรศึกษำ  
 5.4.1  แผน ก แบบ ก 2 จ ำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต  
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำต้น  

833501  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกติ)  3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)  
833511  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Political Science  
833512  การเมืองระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 3(2-2-5)  
 International Politics: Theory and Practice  
833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Public Administration   
                                   รวม            9  หน่วยกิต  

 
ปีที่ 1  

ภำคกำรศึกษำปลำย  
833514  การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(3-0-6)  
 Local Administrative and Management  
833515   สัมมนาการเมืองการปกครองไทย   3(2-2-5)  
 Seminar in Thai politics and Government  
833xxx  วิชาเลือก 1      3(3-0-6) 
 Elective Course 1  
833xxx  วิชาเลือก 2      3(3-0-6)  
 Elective Course 2  
                                   รวม            12  หน่วยกิต  
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ปีที่ 2  
ภำคกำรศึกษำต้น  

833xxx  วิชาเลือก 3      3(3-0-6)  
 Elective Course 2  
833561  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2   6 หน่วยกิต  
 Thesis 1, Type A 2  
                                   รวม               9  หน่วยกิต  

 
  ปีที่ 2  

ภำคกำรศึกษำปลำย  
833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science  
833562  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   6 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A2   
                                   รวม               6  หน่วยกิต  

 
5.4.2 ) กรณีจัดกำรศึกษำ แผน ข  
 (1) งำนรำยวิชำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ             30  หน่วยกิต 
 
 1.1) วิชำบังคับ  จ ำนวน               15  หน่วยกิต 
833511  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Political Science  
833512 การเมืองระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  3(2-2-5)  
 International Politics: Theory and Practice  
833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Public Administration  
833514  การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(3-0-6)  
 Local Administrative and Management  
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833515  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย    3(2-2-5)  
 Seminar in Thai politics and Government  
 
 1.2) วิชำเลือก   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาของแต่ละหมวดต่อไปนี้  
 หมวดกำรเมืองกำรปกครอง  
833521  จริยธรรมทางการเมือง                                              3(3-0-6)                
 Political Ethics  
833522  สัมมนาทฤษฎีการเมือง        3(2-2-5) 
 Seminar in Political Theory  
833523  สัมมนาทฤษฎีการเมืองทางเลือก      3(2-2-5) 
 Seminar in Alternative Political Theories  
833524  สัมมนาประเด็นปัญหาในการเมืองเปรียบเทยีบ     3(2-2-5) 
 Seminar in Selected Problems in Comparative Politics  
833525  สัมมนารัฐและสังคม       3 (2-2-5) 
 Seminar in State and Society  
833526  สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก     3 (2-2-5) 
 Seminar in Politics and Government in East Asia  
833527  สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(2-2-5) 
 Seminar in Politics and Government in Southeast Asia  
833528  สัมมนาประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง    3(2-2-5)  
 Seminar in Selected Problems in International Political Economy  
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 หมวดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
833531  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก  3(3-0-6)   
 International Politics in East Asia  
833532  ประเด็นปัญหาความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศร่วมสมัย   3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in International Relations  
833533  เศรษฐศาสตร์การเมืองระดับโลก     3(3-0-6) 
 Global Political Economy  
833534  สัมมนาความมั่นคงศึกษา      3(2-2-5) 
 Seminar in Security Studies  
833535  การวิเคราะห์นโยบายตา่งประเทศ     3(2-2-5) 
 Foreign Policy Analysis  
833536  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภมูิภาคอินโดจีน   3(3-0-6) 
 International Relations in Indochina  
833537  สัมมนามหาอ านาจในการเมืองโลก     3(2-2-5) 
 Seminar in Great Powers in Global Politics  
833538  สัมมนาประเด็นปัญหาในองค์การและกฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5)    
 Seminar in Problems in International Organization and Law  
 
 หมวดรัฐประศำสนศำสตร์  
833541  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 Human Resource Management and Development  
 
833542 นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
 Public Policy 
833543  เทคนิคการจดัการความขัดแย้งในสังคม    3(2-2-5)   
 Conflict Management Techniques    
833544  การบริหารการคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 
 Fiscal Management and Budget  
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833545 เทคนิคและวิธีการบริหารจดัการภาครัฐ      3(2-2-5) 
 Public Sector Management and Techniques  
833546  รัฐไทยและการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 Thai State and Local Administration  
833547  สัมมนาการบรหิารจดัการภาครัฐ             3(2-2-5) 

Seminar in Public Management  
833548  การบริหารโครงการ       3(2-2-5)  
 Project Management  
 

(2) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 6  หน่วยกิต  

833571  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางรฐัศาสตร์   6 หน่วยกิต  
 Independent Study in Political Science  
 

(3) รำยวิชำบังคับไม่นับหน่ยกิต  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต  
833501  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences  
833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร์     1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science  
  



63 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

5.5 แผนกำรศึกษำ   
 5.5.1  แผน ข จ ำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต  

ปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น  

833511  ทฤษฎแีละแนวคิดทางรัฐศาสตร์    3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Political Science  
833512 การเมืองระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   3(2-2-5)  
 International Politics: Theory and Practice  
833513  ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  
 Theories and Concepts of Public Administration   
                                   รวม                     9  หน่วยกิต  

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำปลำย  

833501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)  
833514  การบริหารจัดการท้องถิ่น     3(3-0-6)  
 Local Administrative and Management  
833515  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย    3(2-2-5)  
 Seminar in Thai politics and Government  
                                   รวม                         9 หน่วยกิต  

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

833xxx วิชาเลือก 1      3(3-0-6) 
Elective Course 1  

833xxx   วิชาเลือก 2      3(3-0-6)   
 Elective Course 2  
833502  สัมมนาทางรัฐศาสตร์     1(0-2-1)  
 Seminar in Political Science  
                                   รวม                         7 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 2  

ภำคกำรศึกษำต้น  
833xxx  วิชาเลือก 3     3(3-0-6)  
 Elective Course 3  
833xxx  วิชาเลือก 4      3(3-0-6) 
 Elective Course 4  
833571  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางรัฐศาสตร์    2 หน่วยกิต  
 Independent Study in Political Science   
                                   รวม                         8 หน่วยกิต  

 
  ปีท่ี 2  

ภำคกำรศึกษำปลำย   
833xxx  วิชาเลือก 5      3(3-0-6)  
 Elective Course 5  
833571  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางรัฐศาสตร์    2 หน่วยกิต  
 Independent Study in Political Science   
                                   รวม                         5  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2  
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

833571  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางรัฐศาสตร์    2 หน่วยกิต  
 Independent Study in Political Science   
                                   รวม                         2  หน่วยกิต  
 

------------------------------------------------------------------------ 

ทั้งนี้ แผนการสอนของรัฐศาสตรมหาบัณฑิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำพัฒนำสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2557 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ช่ือภาษาไทย : หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
    ช่ือภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Social Development  

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
    ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (พัฒนาสังคม) 

Doctor of Philosophy (Social Development) 
    ช่ือย่อ  ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
  Ph.D. (Social Development) 

3. จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จบการศึกษาระดับปรญิญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชา  
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 จบการศึกษาระดับปรญิญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา  
             จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 2.2 จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา  
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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4. รูปแบบของหลักสูตร 
    4.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสตูร 3 ปี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมาก 
            ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมาก 
            ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
แบบ 2.2 หลักสูตร 4  ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

5. หลักสูตรท ำกำรเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
5.1 จ ำนวนหน่วยกิต 
 5.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 5.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 5.1.3 หลักสูตรแบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 
5.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 
 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ  .พ.ศ.2548  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2557 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

1. รายวิชาไม้น้อยกว่า - 12 24 - 12 24 
    1.1 วิชาบังคับ - - - - 9 15 
    1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  - - - - 3 9 
2. วิทยานพินธ์ไม่น้อยกวา่  48 36 48 48 36 48 
3. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต - - - 7 7 13 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 48 48 72 48 48 72 
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5.3  รำยวิชำ 
1. แบบ1.1 
1.1) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 หน่วยกิต 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Advanced Research Methodology for Social 
Development 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
 

  
1.2 วิทยานิพนธ์ จ านวน  48 หน่วยกิต 

 
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 

Dissertation I, Type 1.1 
3  หน่วยกิต 

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation II, Type 1.1 

5  หน่วยกิต 

830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation III, Type 1.1 

01   หน่วยกิต 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation IV, Type 1.1 

10  หน่วยกิต 

830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation V, Type 1.1 

10  หน่วยกิต 
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830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 

Dissertation VI, Type 1.1 
10  หน่วยกิต 

  
2  แบบ 2.1 
2.1) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
830611 แนวคิดและทฤษฎรีะดับสูงด้านการพัฒนาสังคม  

Advanced Social Development Concepts and 
Theories 

3(3-0-6) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม   
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพฒันาสังคม  
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

 
2.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 7 หน่วยกิต 
 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   

Advanced Research Methodology for Social 
Development 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-2-1) 
 

830603 สัมมนา 1  
Seminar I 

1(0-2-1) 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
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2.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม  

Current Issues and Trends in Social Development 
3(2-2-5) 

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรยีบเทียบ  
Comparative Social Development Study 

3(2-2-5) 

830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม   
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
Local Knowledge Management for Sustainable 
Development 

3(2-2-5) 

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพฒันาสังคม   
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5) 

830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น  
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level 

3(2-2-5) 

830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุลักษณ ์
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism 
Society 

3(2-2-5) 

830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 
Meta Qualitaive Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม    
Special Problems in Social Development 

3(2-2-5) 

830630 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830631 วิจัยปัญญาปฏิบัตเิชิงการวางแผนระดับสูง 
Advanced Phronetic Planning Research 

3(2-2-5) 
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830632 ปรัชญาการวิจยั 
Philosophy of Research 

3(2-2-5) 

 
.2 4) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

 
830671 วิทยานิพนธ์ 1 บบแ 2.1  

Dissertation I, Type 2.1 
4 หนว่ยกิต  

830672 วิทยานิพนธ์ 2 บบแ 2.1  
Dissertation II, Type 2.1 

6  หน่วยกิต 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 บบแ 2.1  
Dissertation III, Type  2.1  

8  หน่วยกิต 

830674 วิทยานิพนธ์ 4 บบแ 2.1  
Dissertation IV, Type 2.1 

8  หน่วยกิต 

830675 วิทยานิพนธ์ 5 บบแ 2.1  
Dissertation V, Type 2.1 

10  หน่วยกิต  

 
3) แบบ 2.2 
3.1)วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
830611 แนวคิดและทฤษฎรีะดับสูงด้านการพัฒนาสังคม  

Advanced Social Development Concepts and 
Theories 

3(3-0-6) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม   
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพฒันาสังคม  
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theeies 
 

3(3-0-6) 
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830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 
 

3(2-2-5) 

3.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 13 หน่วยกิต 
 

830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   
Advanced Research Methodology for Social 
Development 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-3-1) 

830603 สัมมนา 1  
Seminar I 

1(0-2-1) 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
 

830517 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
Statsitics for Social Sciences Research 

3(2-2-5) 

 
3.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้  

 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม  

Current Issues and Trends in Social Development 
3(2-2-5) 

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรยีบเทียบ  
Comparative Social Development Study 

3(2-2-5) 
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830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม   
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
Local Knowledge Management for Sustainable 
Development 

3(2-2-5) 

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพฒันาสังคม   
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5) 

830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น  
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level 

3(2-2-5) 

830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุลักษณ ์
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism 
Society 

3(2-2-5) 

830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม  
Meta Qualitaive Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม    
Special Problems in Social Development 

3(2-2-5) 

830630 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830631 วิจัยปัญญาปฏิบัตเิชิงการวางแผนระดับสูง 
Advanced Phronetic Planning Research 

3(2-2-5) 

830632 ปรัชญาการวิจยั 
Philosophy of Research 

3(2-2-5) 
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.3 4) วิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 
830681 วิทยานิพนธ์ 1 บบแ 2.2  

Dissertation I, Type 2.2 
8  หน่วยกิต 

830682 วิทยานิพนธ์ 2 บบแ 2.2  
Dissertation II, Type 2.2 

10  หน่วยกิต 

830683 วิทยานิพนธ์ 3 บบแ 2.2  
Dissertation III, Type  2.2  

10  หน่วยกติ 

830684 วิทยานิพนธ์ 4 บบแ 2.2  
Dissertation IV, Type 2.2 

10  หน่วยกิต 

830685 วิทยานิพนธ์ 5 บบแ 2.2  
Dissertation V, Type 2.2 

10  หน่วยกิต 

 

3.1.4 แผนกำรศึกษำ 

1) แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อปรญิญาเอกแบบไม่มีรายวิชา  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น 

830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต  )  
Advanced Research Methodology for Social 
Development  (Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต  )  
Advanced Statistics for Social Policy Research 
(Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830661 วิทยานิพนธ์ 1 บบแ 1.1  
Dissertation I, Type 1.1 

3  หน่วยกิต 

 รวม 3  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar I (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation II, Type 1.1 

  รวม 5   หน่วยกิต 
 

5 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 

Dissertation III, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar II (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation IV, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำต้น 

830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation V, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar III (Non-Credit) 
  1(0-2-1) 

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation VI, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ปริญญาเอกแบบมรีายวิชา) 

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 

Advanced Research Methodology for Social 
Development (Non-Credit) 

3(3-06) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Advanced Statistics for Social Policy Research  
(Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830611 แนวคิดและทฤษฎรีะดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 
Advanced Social Development Concepts and 
Theories 

3(3-06) 

   
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพฒันาสังคม  
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation I, Type 2.1 

 4 หน่วยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
83062X วิชาเลือก 

Elective Course 
3  หน่วยกิต 

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation II, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar II (Non-Credi) 
1(0-2-1) 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation III, Type 2.1 

8  หน่วยกิต 

 รวม 8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำต้น 

830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation IV, Type 2.1 

8  หน่วยกิต 

 รวม 8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar III  (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830675 วิทยานิพนธ์  5 แบบ 2.1 
Dissertation V, Type 2.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 

3 ( แผนการศึกษา แบบ 2.2 )  ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 
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ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำต้น 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theeies 

3(3-0-6) 

830611 แนวคิดและทฤษฎรีะดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 
Advanced Social Development Concepts and 
Theories 

3(3-0-6) 

830617 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์(ไม่นับหน่วยกติ) 
Research Methodology in Social Sciences )     
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830618 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Statistics for Social Sciences Research  
(Non-Credit) 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

 
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 

Social System Analysis 
3(2-2-5) 

830603 สัมมนา 1(ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar I  (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพฒันาสังคม 
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นบัหน่วยกิต) 

Advanced Research Methodology for Social 
Development Non-Credit 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Advanced Statistics for Social Policy Research  
(Non-Credit) 

 1(0-2-1) 

83062X วิชาเลือก 
Elective Course 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar II  (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830614 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

83062X วิชาเลือก 
Elective Course 

3(2-2-5) 

830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation I, Type 2.2 

8 หน่วยกิต 

 รวม 14 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภำคกำรศึกษำต้น 
 
83062X วิชาเลือก 

Elective Course 
3 )2-2-5(  

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation II, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
 

830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar III  (Non-Credit) 

1(0 -2- )1  

830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation III, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำต้น 

 
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 

Dissertation IV, Type 2.2 
10  หน่วยกิต 

 รวม 10  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 

ภำคกำรศึกษำปลำย 
 
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 

Dissertation V, Type 2.2 
10  หน่วยกิต 

 รวม 10  หน่วยกิต 

 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
     ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Southeast Asian Studies 
 
2.  ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
     ช่ือเต็ม       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
          Doctor of Philosophy (Southeast Asian Studies) 
     ช่ือย่อ        ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
          Ph.D. (Southeast Asian Studies) 

3.  จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     3.1  จ านวน 48 หน่วยกิตในหลักสตูรแบบ 1.1  
           (ส าหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปรญิญาโท)  
     3.2  จ านวน 48 หน่วยกิตในหลักสตูรแบบ 2.1  
            (ส าหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปรญิญาโท) 
      3.3  จ านวน 72 หน่วยกิตในหลักสตูรแบบ 2.2  
            (ส าหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปรญิญาตรี) 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 
     4.1  รูปแบบ  : หลักสตูรระดบัปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี และหลักสตูร 4 ปี) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     4.2  ภำษำท่ีใช้   : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     4.3  กำรรับเข้ำศึกษำ  : รับนิสิตไทย และนสิิตต่างประเทศ 
     4.4  ควำมร่วมมือกับสถำบนัอื่น  :   เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบัน 
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    4.5  กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  :  ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
5.  หลักสูตร 
    5.1 จ ำนวนหน่วยกิต   

ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 จ านวน   48  หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1  จ านวน   48  หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 จ านวน   72  หน่วยกิต 
 

   5.2  โครงสร้ำงหลักสูตร   มี 3 แผนดังนี้ 
  

รำยกำร 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

1.งำนรำยวิชำ (coursework) ไม่น้อยกว่ำ 
 1.1 วิชำบังคับ 
 1.2 วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 

- 
- 
- 

12 
- 
- 
 

24 
- 
- 

- 
- 
- 

12 
6 
6 

24 
15 
9 

2.วิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 48 36 48 48 36 48 
3.รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 3 3 6 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่ำ 

48 48 72 48 48 72 

 
หมายเหตุ :  นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาบังคับไมน่ับ

หน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.3  รำยวิชำ  
      5.3.1  กรณีจัดกำรศึกษำ แบบ 1.1 
              (1) วิทยำนิพนธ์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ       48   หน่วยกิต 

834661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

 3 หน่วยกิต 

 (2)รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิตจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 1 

Seminar in Southeast Asian Studies 1 
 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 
 
 
 
 
 

 1(0-2-1) 
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5.3.2  กรณีจัดกำรศึกษำ แบบ 2.1 
                          (1) งำนรำยวิชำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ       12  หน่วยกิต 
                              1.1) วิชำบังคับ จ ำนวน                     6  หน่วยกิต 

834611 อาณาบรเิวณศึกษากับแนวคดิแบบสาขาวิชา: การ
ส ารวจทางทฤษฎ ี
Area Studies and the Disciplines: A 
Theoretical Exploration 

 3(2-2-5) 

834612 นักคิดส าคญัร่วมสมยั: จากโครงสร้างนิยมถึง
แนวคิดหลังอาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From 
Structuralism to Postcolonialism  

 3(2-2-5) 

 
                                1.2) วิชำเลือก  จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ     6 หน่วยกิต 

834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
Historiography and Subjectivity in Southeast 
Asia 

 3(2-2-5) 

834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
Cultural Commodification and Creative 
Economy in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834623 คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Bodies and Border in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภมูิทัศน์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
Human Ecology and Landscape in Southeast 
Asia 

 3(2-2-5) 
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834625 โรคภยัและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Disease and Medicine in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Sexuality and Gender in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ร่วมสมัย 
Buddhism in Contemporary Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

                (2) วิทยำนิพนธ์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ             36  หน่วยกิต 
834671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 

Dissertation 1, Type 2.1 
 9 หน่วยกิต 

834672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

834673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

834674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

                 (3)รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 1 

Seminar in Southeast Asian Studies 1 
 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 
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834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 

 1(0-2-1) 

5.3.3  กรณีจัดกำรศึกษำ แบบ 2.2 
                          (1) งำนรำยวิชำ     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ      24  หน่วยกิต 
                               1.1) วิชำบังคับ จ ำนวน 15 หน่วยกิต 

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
The State of Southeast Asian Studies 

3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม ่
Theories and Concepts in Pre-modern Southeast 
Asia 

3(2-2-5) 

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 

3(2-2-5) 

834611 อาณาบรเิวณศึกษากับแนวคดิแบบสาขาวิชา: การส ารวจ
ทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical 
Exploration 

3(2-2-5) 

834612 นักคิดส าคญัร่วมสมยั: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลัง
อาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism 
to Postcolonialism 

3(2-2-5) 

 
                  1.2) วิชำเลือก    จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ            9  หน่วยกิต 
นิสิตจะต้องเลือกรายวิชาระดับปรญิญาเอก (8346xx) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
Cultural and Social History in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 
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834522 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Economic Geography in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834523 การเมืองร่วมสมยัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Contemporary Politics in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Religious Movements in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834525 มรดกโลกและพิพิธภณัฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
World Heritage and Museum in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834526 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
Creative Tourism in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Popular Culture in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Contemporary Literature in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
Historiography and Subjectivity in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
Cultural Commodification and Creative Economy 
in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834623 คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Bodies and Border in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภมูิทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Human Ecology and Landscape in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 
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834625 โรคภยัและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Disease and Medicine in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Sexuality and Gender in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ร่วมสมัย 
Buddhism in Contemporary Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

                 (2) วิทยำนิพนธ์   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ               48 หน่วยกิต 
 

834681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

 8 หน่วยกิต 

834682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

                 (3) รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์     

Research Methodology in Social Sciences  
 3(3-0-6) 
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834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 1 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 

 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1(0-2-1) 
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5.4  แผนกำรศึกษำ 
 
5.4.1   หลักสูตร แบบ 1.1  จ านวนหนว่ยกิตรวม  48  หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1  

ภำคกำรศึกษำต้น 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 1 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

834663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำต้น 

834665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

3 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  3 หน่วยกิต 
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5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1  จ านวนหน่วยกิตรวม  48 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำต้น 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 1  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834611 อาณาบรเิวณศึกษากับแนวคดิแบบสาขาวิชา: การส ารวจ
ทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical 
Exploration  

3(2-2-5) 

8346xx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

                                                                รวม                  6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 2  
(Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834612 นักคิดส าคญัร่วมสมยั: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลัง
อาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism 
to Postcolonialism 

3(2-2-5) 

8346xx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

                                                                รวม                  6 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  
ภำคกำรศึกษำต้น 

834671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำต้น 

834673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
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5.4.3 หลักสูตร แบบ 2.2  จ านวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำต้น 

834501 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต)   
Research Methodology in Social Sciences  
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
The State of Southeast Asian Studies 

3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม ่
Theories and Concepts in Pre-modern Southeast 
Asia 

3(2-2-5) 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

                                                                รวม                  9 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำต้น 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 1  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 1  
(Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834611 อาณาบรเิวณศึกษากับแนวคดิแบบสาขาวิชา: การส ารวจ
ทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical 
Exploration  

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(2-2-5) 

                                                                รวม                  6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 2  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834612 นักคิดส าคญัร่วมสมยั: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลัง
อาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to 
Postcolonialism  

3(2-2-5) 

834681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

8 หน่วยกิต 

                                                                รวม                10 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  
ภำคกำรศึกษำต้น 

834682 
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

                                                                รวม                10 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3  
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834683 
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

                                                                รวม                10 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำต้น 

   
834684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 

Dissertation 4, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

                                                                รวม                10 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

834603 
สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา 3  (ไม่นับหน่วยกติ) 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

                                                                รวม                10 หน่วยกิต 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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2557 
 

 

ภาคที่ 4
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ข้อมูลจำกงำนพัฒนำหลักสูตร กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ  

ข้อบังคับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3)  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2556  

ข้อบังคับ การสอบของนิสิต พ.ศ.2548  

ข้อบังคับ_การสอบของนิสิต 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 - 2549  

ข้อบังคับ_การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ.2556  

ประกำศมหำวิทยำลัยระดับบัณฑิตศึกษำ 

ประกาศ หลกัเกณฑ์การรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาปริญญาที่สองในระดับบัณฑิตศึกษา 

ก าหนดหลกัเกณฑ์การเทียบโอนเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ 
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ประกาศ ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิตขั้นสูง 

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท 

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมนิสติระดับดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าศึกษาใหม ่

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจ าปกีารศึกษา 2555          

แนวปฏบิัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงินและอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าชา้ 

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขส.มน.) 

ประกาศ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ประกาศ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวดัคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 

ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 

ประกาศ ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรบันิสิตปริญญาเอก (แกไขเพิ่มเติม) ฉบบัที่ ๒  
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ประกาศ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานพินธ ์เพื่อใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรบันิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติและกรอบมาตรฐานของรายงานการประชุมวิชาการเพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษา 
เสนอผลงานและลงตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์

หลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติและกรอบมาตรฐานของวารสารวิชาการเพื่อใหน้ิสิตบัณฑิตศึกษา 
เสนอผลงานและลงตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ประกาศ อัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานืพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ อัตราค่าสมัครสอบโวิทยานืพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2554 

ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

แนวปฏบิัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที ่๒                                                                           

แนวปฏบิัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที ่๓     
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แนวปฏบิัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที ่๔     

ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทจุริตการท าวิทยานพินธ์ 

ประกาศ การก าหนดโทษความผิดทางวนิัยกรณีทุจริตการสอบ 

ประกาศ การอบรมจรยิธรรมการวิจยั ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ อบรมจริยธรรม แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2 

ประกาศ รางวัลการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ประกาศ รายชื่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลยัรบัรอง 

ประกาศ การใช้บริการส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประกาศ การใช้บริการส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบบัที่ ๒ 

ประกาศ การใช้บริการส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบบัที่ ๓ 

ประกาศ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท าบัตรยืมวัสดุส านกัหอสมุดใหม่และค่าปรับ 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท าบัตรยมืวัสดุส านักหอสมุดและค่าประกันของเสียหาย 
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ประกาศ การบริการระหวา่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดอัตราค่าบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประกาศ การถอนเงินค่าประกันของเสียหาย 

แนวปฏบิัติในการสมัครสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และอัตราค่าปรบัการช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบล่าช้า ส าหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา-1 

แนวปฏบิัติในการพจิารณาผลความรูภ้าษาอังกฤษที่ดีขึ้น ของนิสิตปริญญาเอก 

http://www.acad.nu.ac.th/
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กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 05/05/2557   พ.ศ. 2557 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) 
รายละเอียด 

 01/10/2556    พ.ศ. 2556 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
6) รายละเอยีด 

 31/03/2556    พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
5) รายละเอยีด 

 06/02/2556    พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
4) รายละเอยีด 

 5/03/2555      พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) รายละเอยีด 

วิทยำนิพนธ์ 
 11/01/2556 แต่งตั้งอาจารย์

บัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนบณัฑิต
วิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 
2556 รายละเอียด  

 05/04/2556 ประกาศ
เปลี่ยนแปลงก าหนดวันส่ง
วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจรูปแบบและวันสุดท้ายของ
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
ภาคเรยีนฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา 2555 ส าหรับนิสติ
ปริญญาเอก – ปริญญา
โท รำยละเอียด 

 08/02/2553    แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ  รายละเอียด 

แนวปฏิบัติในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
 06/12/2549   แนวปฏิบัติใน

การท าวิทยานิพนธ์ 
2549 รายละเอียด 

 21/06/2555   แนวปฏิบัติใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
2554 รายละเอียด 

 15/05/2556   แนวปฏิบัติใน
การท าวิทยานิพนธ์ 2554 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) ฉบับท่ี 
2 รายละเอียด 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2557/grad_54_050557.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/rule54100156_6.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/rules5.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/rules4.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/rules3.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/tech100156.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/calenda/2556/calenda55thesis.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/publish/20100702.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20061206.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2555/28062555.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/thesis.pdf
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 19/04/2555    พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) รายละเอยีด 

 27/05/2554    พ.ศ. 
2554  รายละเอียด 

 04/11/2553    พ.ศ. 
2553 (ฉบับท่ี 5) รายละเอียด 

 28/01/2552    พ.ศ. 
2552 (แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 
4) รายละเอยีด 

 03/10/2550    พ.ศ. 2549 
(แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2550 รายละเอียด 

 01/06/2550    พ.ศ. 2549 
(แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 
2) รายละเอยีด 

 17/01/2552    การตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้
ประกอบการส าเร็จการศึกษา
ส าหรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด 

 28/07/2547    แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับนิสิตทุจริตการท า
วิทยานิพนธ ์รายละเอียด 

 14/10/2551    หลักเกณฑ์การ
ก าหนดคุณสมบตัิและกรอบ
มาตรฐานของรายงานการประชุม
วิชาการเพื่อให้นิสิตบณัฑิตศึกษา 
เสนอผลงานและลงตีพิมพผ์ลงาน
วิทยานิพนธ ์รายละเอียด 

 14/12/2549    แนวปฏิบัติใน
การท าวิทยานิพนธ์ ๒๕๔๙ 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/grad20120419.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/benmark_06_06_54.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/4_5_11_53.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/20090101.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/20080310.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/20080106.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20091701.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/20101122.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20081409.pdf
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 08/02/2549    พ.ศ. 
2549  รายละเอียด 

(แก้ไขเพิ่มเตมิ) ฉบับท่ี 
๒ รายละเอยีด 

 07/11/2549    หลักเกณฑ์การ
ก าหนดคุณสมบตัิและกรอบ
มาตรฐานวารสารวิชาการเพื่อให้
นิสิตบณัฑิตศึกษาลงตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ ์รายละเอียด 

เกณฑ์กำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 08/14/56 บัณฑติวิทยาลยัเสนอ

การทบทวนกรณีใช้คะแนน CU-
TEP 
ส าหรับเกณฑ์การผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในระดบั
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด>> 

 แนวปฏิบัติในการพิจารณาผล
ความรูผ้ลภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น 

จริยธรรมกำรวิจัย ส ำหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษำ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

โครงการวิจัยทีต่้องขอรับรองด้าน
จริยธรรมการวจััยใน
มนุษย ์รายละเอียด 

 การอบรมจริยธรรมการวิจัย 
ส าหรับนสิิต
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด 

แนวปฏิบัติในกำรศกษำรำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 23/03/2553 แนวปฏิบัติใน

การศึกษารายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง รายละเอียด 

 06/12/2549 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ฉบับท่ี 2  รายละเอียด 

 06/12/2549 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ฉบับท่ี 3  รายละเอียด 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/20060208.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20061412.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20061104.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2556/CU-TEP.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/information/2556/250356.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2011_03_10_research.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20072303.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20090306.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/2
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ของนิสิตระดับปรญิญา
เอก รายละเอียด>> 

 07/03/2556 เกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตรหัส 
55 
รายละเอียด>> 

 07/03/2556 เกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตรหัส 
53-54 
รายละเอียด>> 

 02/18/2556 เกณฑ์การสอบ
ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตบณัฑิตศึกษา(แกไ้ขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 4)พ.ศ.
2556 รายละเอียด>> 

 06/11/2555 เกณฑ์การสอบ
ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นิสิตบณัฑิตศึกษา(แกไ้ขเพิ่มเติม

 การอบรมจริยธรรมการวิจัย 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา(แก้ไข
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 2) รายละเอียด 

 29/04/2553 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ฉบับท่ี 4  รายละเอียด 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/grad_56/010856_english.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/eng/2556/english55.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/eng/2556/english_53-54.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/eng/2556/english56.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2012_05_23_research.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/IS/20092904.pdf
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ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2555 รายละเอียด>> 

 03/02/2555 ส าหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป รายละเอียด>> 

 07/07/2553 รายชื่อของ
สถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั
รับรอง 
รายละเอียด>> 

 24/08/2553 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียด>> 

 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/eng/2555/eng_110655.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/english_2012_03.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2009_07_07.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/rules/2009_08_23_eng.pdf
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ภาคที่ 5 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
การเลือกรายวิชาเรียน 

ก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนอสิตควรศึกษา และปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาโครงสร้าง และแผนการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือนิสิตอย่าง
ละเอียด กรณีตกแผนการเรียน นิสิตจะต้องติดต่อนักวิชาการศึกษาของคณะก่อนการ
ลงทะเบียนทุกครั้ง 
 2. รายวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนนิสิตต้องศึกษาให้เข้าใจว่า รายวิชาหรือหมู่
เรียนที่เปิดสอน ได้จัดไว้ให้นิสิตคณะใด หรือหลักสูตรใดไว้โดยเฉพาะ หรือไม่ 

 

กำรขอเปิดรำยวิชำ /หมู่เรียน)เพิ่ม(  
 ภายหลังที่มหาวิทยาลัยประกาศตารางเรียนประจ าปีแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 1. นิสิตติดต่อกับคณะต้นสังกัดรายวิชา ว่าสามารถเปิดรายวิชาให้ได้หรือไม่ ถ้า
สามารถเปิดได้ ให้คณะต้นสังกัดรายวิชา ท าใบ NU4 (แบบขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน 
(เพิ่ม) ) เพื่อขอเปิดรายวิชา 

 2. หน่วยจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบ NU4 หากเปิดรายวิชาได้ จะน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หากเปิดรายวิชาไม่ได้จะส่งกลับคณะต้นสังกัด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติ หน่วยจัดการเรียนการสอนจะท าการเปิดรายวิชา/
หมู่เรียน เพิ่มในระบบ (เจ้าหน้าที่ฯจะเปิดรายวิชาให้เท่านั้น นิสิตจะต้องด าเนินการ
ลงทะเบียนออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ ww.reg.nu.ac.th ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
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กำรขอปิดรำยวิชำ 

 ภายหลังที่มหาวิทยาลัยประกาศตารางเรียนประจ าปีไปแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. คณะต้นสังกัดรายวิชาตรวจสอบว่ามีนิสิตลงทะเบียนเรียนค้างอยู่ในรายวิชา
ที่ต้องการปิดหรือไม่ หากไม่มีคณะต้นสังกัดรายวิชาท าใบ NU5 (แบบขอปิดรายวิชา) เพื่อ
ขอปิดรายวิชา 

 2. หน่วยจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบ NU5 หากปิดรายวิชาได้จะน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หากปิดรายวิชาไม่ได้จะส่งกลับคณะต้นสังกัดรายวิชา 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติ หน่วยจัดการเรียนการสอนจะท าการปิดรายวิชา/
หมู่เรียนในระบบ 

 

กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรสอนรำยวิชำ 

 ภายหลังที่มหาวิทยาลัยประกาศตารางเรียนประจ าปีไปแล้ว สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของรหัสผู้สอน จ านวนนิสิตในหมู่เรียน และเพิ่มรหัสหลักสูตรของ
นิสิต (กรณีตกแผนการเรียน ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. นิสิตติดต่อกับคณะต้นสังกัดรายวิชาว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้
หรือไม่หากได้นิสิตท าใบ NU6 (แบบขอเปลี่ยนการสอนรายวิชา) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการ
สอน 

 2. หน่วยจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบ NU6 หากด าเนินการได้ น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หากด าเนินการไม่ได้จะส่งกลับคณะต้นสังกัด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติ หน่วยจัดการเรียนการสอนจะท าการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาในระบบ 
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 โดยทั้งนี้ กำรยื่นค ำร้องดังกล่ำวเจ้ำหน้ำที่หน่วยจัดกำรเรียนกำรสอนจะ
ส ำรองที่นั่งในระบบให้เท่ำนั้น และเมื่อนิสิตได้รับกำรส ำรองที่นั่งในระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองในระบบทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
www.reg.nu.ac.th อีกคร้ังหนึ่ง 

 

กำรลงทะเบียนเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถ
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Registrar) ที่ www.reg.nu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านที่
ได้รับในวันรายงานตัว การลงะเบียนเรียนมี 4 ประเภท คือ 

 1. กำรลงทะเบียนเรียนปกติ   การลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 2. กำรลงทะเบียนเพ่ือรักษำสภำพนิสิต  ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้
ลงทะเบียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตามนิสิตต้องท าการลาพักการศึกษาภาคเรียนนั้น และต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนิสิตภายใน 15 วัน นับจากเปิดภาคเรียน 

 3. กำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ 

 กรณีที่ 1 สามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนปกติ และภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคเรียน 
ส าหรับภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ต้องช าระค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 25 บาท 

 กรณีที่ 2 ในภาคการศึกษาใด หากนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่ก าหนด 
หรอลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะถือว่านิสิต “พ้นสภาพนิสิต” ตามข้อบังคับฯ นิสิตจะต้องท าค าร้องขอเพื่อขอ
คืนสภาพนิสิตและขอลงทะเบียนหลังก าหนด หรือรักษาสภาพนิสิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 1. ใช้ค าร้องขอคืนสภาพนิสิต(NU7) กรอกข้อความให้สมบูรณ์ น าค าร้องผ่าน
คณบดีต้นสังกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 2. ยืนค าร้องที่งานทะเบียนนิสิตฯ 

 3. ให้นิสิตรอรับทราบผล และใบแจ้งยอดช าระค่าลงทะเบียนเรียน 4. นิสิต
น าใบแจ้งยอดช าระค่าลงทะเบียนไปช าระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง 

หมำยเหตุ 

 - อัตราค่าธรรมเนียมค่าคืนสภาพนิสิตและค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า เป็นไปตาม
ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย 

 - การคิดค่าปรับจะนับถึงวันที่นิสิตมาช าระเงินหากนิสิตช าระเงินไม่ทันตามที่
ก าหนดในค าร้อง ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของนิสิต ควรช าระเงิน
ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. กำรลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรำยวิชำหรือเปลี่ยนหมู่เรียน 

 กรณีที่ 1 สามารถท าการเพิ่ม-ถอนหรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนภายใน 2 สัปดาห์
แรก ของภาคเรียนปกตินับจากวันเปิดเรียน หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกส าหรับภาคฤดู
ร้อน การลงทะเบียนเพิ่มในเวลาที่ก าหนดไม่เสยีค่าปรบั ส่วนการถอนรายวิชา นิสิตจะเสยี
ค่าใช้จ่ายครั้งละ 10 บาท ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ 

 กรณีทื่ 2 กรณีขอลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาหลังก าหนด ใช้ค าร้องขอเพิ่ม
รายวิชาหลังก าหนด    (NU 8) และมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการลงทะเบียนหลังก าหนด 
แตกต่างกันเฉพาะการช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพนิสิต แต่ช าระ
ค่าปรับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน 

 

หมำยเหตุ 
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 การถอนรายวิชาในก าหนด 2 สัปดาห์แรกจะไม่ปรากฏอักษร W แต่ถ้าถอน
รายวิชาหลังก าหนด 2 สัปดาห์แรก นิสิตจะได้รับอักษร W ปรากฏในระเบียบแสดงผล
การเรียน (Transcript) โดยนิสิตต้องดาวน์โหลดใบถอนรายวิชา (NU 11) ที่เว็บไซต์ 
www.reg.nu.ac.th ทั้งนี้ระยะเวลาการถอนรายวิชาแต่ละภาคเรียนไม่เกินร้อยละ 75 
ของเวลาเรียน (ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา)  

 

กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน 

 หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตน าใบแจ้งช าระเงิน/
ใบเสร็จรับเงินไปช าระค่าลงทะเบียนเรยีน ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเก็บเอกสาร
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน หากนิสิตไม่ช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่านิสิตพ้น
สภาพนิสิต ตามข้อบังคับฯ และจะท าการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทั้งหมด 

 1. ช ำระเงินในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

      1.1 นิสิตปกติ 

 ให้พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน น าไปยื่นช าระเงินท้ังจ านวน ณ ธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาท่ัวประเทศตามี่ระบุไว้ในใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

      1.2 นิสิตทุน 

 กรณีที่จ านวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ขอกู้ได้จากกองทุนกู้ยืม ให้นิสิต
ช าระเงินส่วนเกินท่ีกองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 2. ไม่ช ำระเงินในช่วงเวลำที่ก ำหนด หรือไม่ลงทะเบียนเรียนตำมก ำหนด 
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 ให้นิสิตติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ โดยยื่นค าร้องขอคืนสภาพนิสิต (NU7) และรอ
รับทราบผล พร้อมรอรับใบแจ้งยอดช าระเงินจากงานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อน าไปช าระเงินท่ี
กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามก าหนดวันที่ประทับตราจากงานทะเบียนนิสิ ตฯ 
เท่านั้น  

      2.1 นิสิตปกติ 

 ให้นิสิตปกติติดต่อขอรับใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนนิสิตฯ 
และน าไปยื่นช าระเงินทั้งจ านวน ต่อกองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่
ระบุไว้ในใบแจ้งช าระเงิน/ใบเสร็จรรับเงิน 

      2.2 นิสิตทุน 

 กรณีที่เป็นนิสิตทุนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ต้องพ้น
สภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือค่าคืนสภาพนิสิตและค่าปรับ 
ดังนั้นนิสิตต้อง่ายเงินดังกล่าว พร้อมกับส่วนต่างจ านวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่
ขอกู้ ได้จากกองทุนกู้ยืม ให้นิสิตช าระเงินส่วนที่ เกินที่  กองคลัง อาคารมิ่ งขวัญ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมำยเหตุ 

 หลังจากสิ้นสุดก าหนดการช าระเงินที่ธนาคาร ประมาณ 1 สัปดาห์ นิสิต
สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ข้อควรทรำบในกำรลงทะเบียน 

 1. การขอลงทะเบียนเรียน นิสิตต้องไม่มีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย หากนิสิต
มีหนี้สินจะถูก Lock การเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 2. ให้นิสิตท าการลงทะเบียน / เพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และสิทธิของนิสิต
เอง 

 3. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมื่อได้มกีารช าระเงินค่าธรรมเนียมตา่งๆ 
ตามประกาศฯ ภายในวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเก็บเอกสารการช าระเงินไว้
เป็นหลักฐาน 

 4. วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ า 

 5. หากนิสิตไม่ท าการลงทะเบียนเรียน และไม่ช าระค่าลงธรรมเนียมในเวลาที่
ก าหนด นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับ นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
สามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

 6. กรณีที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ข้อบังคับก าหนด นิสิตต้องท าค าร้องขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

 7. รายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการ
เรียนอย่างต่ า คือ D จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องได้ หากนิสิตลงทะเบียน
เรียนผิดเง่ือนไข (ไม่เรียนรายวิชังคับก่อน) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข จะได้รับอักษร W  

 8. กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนราวิชาได้ เนื่องจากที่นั่งเต็มหรือวัน – 
เวลาซ้ าซ้อนให้นิสิตติดต่ออาจารย์ประจ าวิชา หรือฝ่ายวิชาการปรระจ าคณะ 

 9. หากพ้นก าหนดการถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W นิสิตสามารถของดเรียน
ทุกวิชาได้ โดยท าค าร้องขอลาพักการเรียน ระยะเวลาตามที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา
แต่หากนิสิตประสงค์จะงดบางรายวิชาไม่สามารถท าได้  
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ตำรำงแสดงประเภทกำรลงทะเบียนเรียน 

ประเภท ค ำอธิบำย 
GT 
GD 
SU 
 

AU 
 

- ขอลงทะเบียนเรียนเทียบหน่วยกิต 
- ขอเรียนเพื่อไดร้ะบบเกรดแบบท่ีใช้ค านวณคะแนน GPA (นับหน่วย
กิตและค านวณ GPA) 
- ขอลงทะเบียนเพื่อรับเกรดแบบ S หรือ U  โดยไม่รบัคะแนนเกรด 
(นับหน่วยกิตและไม่ค านวณ GPA) 
- ขอเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) (ไม่นับหน่วยกิตและไม่ค านวณ 
GPA) 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนหน่วยกิตที่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละเทอม 

           ระบบ บัณฑิตศึกษำ 
 
ภำคกำรศึกษำ 

แบบ 1  
ภำคกำรศึกษำ 

แบบ 2  
ภำคกำรศึกษำ 

แบบ 3  
ภำคกำรศึกษำ 

ภาคต้น / ภาคปลาย 
ภาคเรียนท่ี 1 / ภาคเรียนท่ี 2 

- 
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ภาคฤดูร้อน 
ภาคเรียนท่ี 3 

ไม่เกิน 15 
หน่วยกิต 

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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ภำพขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำน Internet 

                                Internet                                Internet

           1                                

                                                           

2 3

456

 

ระดับปริญญำโท 

คุณสมบัติของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ทุกแผนการศึกษามีดังนี้ 

1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดของแต่ละหลักสูตร 
2. ลงทะเบียนเรียนและเรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และเง่ือนไขของการศึกษา 
ยกเว้น กรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนทีหลักสูตรก าหนดให้อนุมัติ
ปริญญาในวันที่มีผลการเรียน โดยสมบูรณ์ในวันที่มีผลการเรียน โดยสมบูรณ์ในภาค
การศึกษานั้นๆหรือวันที่ได้รับอนุมัติผ่านเกณฑ์ตามเง่ือนไขหลักสูตรก าหนดและไม่มี
รายวิชาใดๆได้รับอักษร I, P, F หรือ U  
3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติเพ่ิมเติมของนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ดังนี้  

ระดับปริญญำโท แผน ก แบบ ก1.  

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสขาวิชานั้นๆ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม ท้ังนี้ต้องมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 

 2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

ระดับปริญญำโท แผน ก แบบ ก2.  

 1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

 2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และต้องมี
คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ระดับปริญญำโท แผน ข 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)  
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ระดับปริญญำเอก 

คุณสมบัติของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก มีดังนี้  

ปริญญำเอก แบบ 1 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)  
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และต้องมีคณะกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ 
 6. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

ปริญญำเอก แบบ 2  
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. . ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเง่ือนไขของ 
               สาขาวิชานั้นๆ 
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)  
 7. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตพีิมพ์ ในวารสารหรือ 
               สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และต้องมี 
               คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ 
               ในสาขานั้น 
 8. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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กำรให้เกียรติบัตรกำรเรียนยอดเย่ียม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

 มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีผลการศึกษา ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00  หรือผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับให้สาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

ข้อควรทรำบเพ่ือประโยชน์ของนิสิต 

 กรณีวันส าเร็จการศึกษาท่ีนิสิตได้ยื่นขอส าเร็จการศึกษาไว้ แต่ไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ เนื่องจากยังมีบางรายวิชาที่ผู้สอนได้วัดและประเมินผลด้วยอักษร I หรือ P 
นิสิตควรรีบด าเนินการติดต่อผู้สอน เพื่อขอแก้ I หรือ P เพื่อผลประโยชน์แก่นิสิต คือวันท่ี
ผู้สอนส่ง NU33 (แบบแก้ไขผลการเรียนรายวิชา) เพื่อแก้ไขอักษร I หรือ P ถึงงาน
ทะเบียนฯ (ตามข้อบังคับ ข้อ 21 วันท่ีที่ผลการเรียนมีความสมบูรณ์) 

ขั้นตอนกำรยื่นส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 เพื่อให้การยื่นส าเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกระดับเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ขอแจ้ง
ขั้นตอนในการยื่นส าเร็จการศึกษา และให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ก าหนดวันเริ่มยื่นขอส าเร็จการศึกษาทุกระดับ เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาของทุกๆภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 30 วัน (ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย) หากพ้นก าหนดยื่นขอส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องท าค าร้องขอยื่น
การศึกษาช้ากว่าก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมปรับการยื่นขอส าเร็จการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด วันละ 50 บาท โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมปรับฯ ทุกวัน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันท่ีพ้นขอ
ส าเร็จการศึกษาถึงวันท่ีนิสิตยื่นค าร้องขอยื่นส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 กรณี ที่นิสิตที่เคยยื่นส าเร็จการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากผลการเรียนภาคสุดท้ายได้รับอักษร I,P,U,F 
หรือ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ก าหนด นิสิตตจะต้อง
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ด าเนินการขอแก้ไข และยื่นส าเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา (โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม) 

 2. นิสิตทุกระดับ บันทึกข้อมูลที่อยู่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทาง
ไปรษณีย์ (NU 25) ส าหรับใบส่งรับรองคุณวุฒิ และส่งจดหมายแจ้งข้อมูลการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบั ต ร  ผ่ านระบบ เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์  
http://www.reg.nu.ac.th และให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (NU 25) ด้วยทุกครั้ง เพื่อน าไปประกอบเอกสารการยื่น
ขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ีคาดว่าจะขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 3  

 3. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นขอส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
 3.1 แบบฟอร์มที่อยู่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์(NU 25) 
ที่นิสิตบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามข้อ 2 และสั่งพิมพ์ NU 25 เพื่อ
ประกอบการยื่นจบด้วยทุกครั้ ง ถ้าหากนิสิตไม่น าเอกสาร NU 25 มายื่นแสดง
ประกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา จะไม่อนุญาตให้ลงช่ือในสมุดการยื่นส าเร็จการศึกษา 
และให้ถือว่านิสิตไม่ได้ยื่นส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ  
 3.2 รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา รูปถ่ายสีหรือขาว – ด า 
ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ด้านหลังรูปถ่ายให้ระบุช่ือ – สกุล 
รหัสประจ าตัวนิสิต คณะ และสาขาวิชา ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
 ให้นิสิตที่ยื่นส าเร็จการศึกษาทุกคน ส่งเอกสารการยื่นจบตามข้อ 3 พร้อมกับ
นิสิตลงช่ือในสมุดคุมการยื่นส าเร็จการศึกษาด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันส าเร็จ
การศึกษาต่อไป 
 
กำรแต่งกำยส ำหรรับกำรถ่ำยรูปเพ่ือย่ืนส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ให้แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารบั
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ 
www.reg.nu.ac.th  

http://www.reg.nu.ac.th/
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ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องต่ำงๆ 
 นิสิตสามารดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้อง และสามารถติดตามทราบผลค าร้อง
ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th  
         กำรขอใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript)และกำรขอใบรับรอง NU15   
 1. กรอกค าร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ Transcript (NU 25) หรือแบบฟอร์ม
การขอใบรับรอง (NU 21) ในกรณีการขอใบรับรองต่างๆ ให้ครบถ้วน 
 2. กรณีขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ให้แนบรูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 2 รูป  
 3. ยื่นค าร้องและช าระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา 
 4. ติดต่อขอรับเอกสารภายใน 3 วันท าการ 
 
 ค ำร้องขอลำพักกำรเรียน NU 17 
 นิสิตลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยสมบูรณ์ แต่ไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อในภาคการศึกษานั้นๆ โดยปฏิบัติขั้นตอนดังน้ี 
 1. กรอกค าร้องขอลาพักการศึกษา (NU 17) กรณีนิสิตระดับปริญญาตรี
ผู้ปกครองต้องลงนามในค าร้องลาพักการศึกษา 
 2. น าค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.ยื่นค าร้องทีคณะต้นสังกัดของนิสิต เพื่อให้คณบดีลงนาม 
 4. ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นต าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วส่งค ารร้องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
 5. ตรวจสอบการพิจารณาบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th 

 ค ำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนิสิต 
 หากนิสิตประสงค์ลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. กรอกค าร้องขอลาออกจากการศึกษา (NU 19) ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตรี
ผู้ปกครองต้องลงนามให้ความยินยอมในค าร้องขอลาออกด้วย 
 2. ค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. ยื่นค าร้องที่คณะต้นสังกัดของนิสิต เพื่อให้คณบดีลงนาม 

http://www.reg.nu.ac.th/
http://www.reg.nu.ac.th/
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 4. ส าหรับบัณฑิตศึกษา ยื่นค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
ส่งค าร้องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ครบดีลงนาม 
 5. ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th 

 ค ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ NU 14  
 การเทียบโอนรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายวิชาที่น ามาเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ระดับเดียวกันกับรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น 2 (C) โดย
มีขั้นตอน ดังนี ้
 1. กรอกค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา (NU 14) พร้อมแนบผลการเรียนและ
ค าอธิบายรายวิชาที่นิสิตเรียนผ่านมาแล้ว และค าอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
 2. น าค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. น าค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่ 
 4. ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th (หากผลอนุมัติ 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนรายวิชา ครั้งละ 100 บาท ที่กองคลัง อาคาร
มิ่งขวัญ) 
 5. น าค าร้องที่ได้รับอนุมัติพร้อมใบเสร็จรับเงิน ยื่นที่งานทะเบียนฯ เพื่อบันทึก
ฐานข้อมูลให้นิสิต 
 ค ำร้องขอเทียบรำยวิชำ NU 18 
 การขอเทียบรายวิชาในกรณีที่หลักสูตรมีการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
รายวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแต่มีรหัสวิชา/ช่ือวิชา/จ านวนหน่วยกิตไม่เหมือนกัน ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. กรอกค าร้องทั่วไป (NU 18) ช่ือเรื่อง “ขอเทียบรายวิชา“ พร้อมแนบส าเนา
หลักสูตรของรายวิชาที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพื่อประกอบการพิจารณา  
 2. น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. เสนอค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่ 
 4. ตรวจสอบผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th  

http://www.reg.nu.ac.th/
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 ค ำร้องขอเพ่ิมรำยวิชำหลังก ำหนด NU 8 
 การขอเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนด ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 (รายวิชานั้นๆ เปิดให้นิสิตลง/ส ารองที่น่ังให้เรียบร้อยแล้ว) 
  - กรอกค าร้อง (NU 8) โดยระบุรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม ผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี 
 กรณีที่ 2 (รายวิชา/หมู่เรียนนั้นๆ ยังไม่ได้ส ารองที่น่ังให้แก่นิสิต) 
  - กรอกค าร้อง (NU 8) ขอเพิ่มรายวิชา โดยระบุรายวิชาที่ต้องการ
เพิ่มและต้องแนบแบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (NU 6) ที่คณะต้นสังกัดรายวิชา
ยินยอมส ารองที่น่ังให้โดยผ่านการพิจารณาจากคณบดีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 กรณีที่ 3 ขอเปลี่ยนหมู่เรียนโดยรายวิชานั้นๆ เปิดให้นิสิตลง/ส ารองที่นั่งให้
เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้หน่วยกิตทั้งหมดที่ขอเพิ่มต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในภาค
การศึกษานั้นๆ ล าดับสุดท้ายยื่นค าร้องที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา เพื่อขอรับ
ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมต่อไป 
 
 ค ำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ 
 การขอเปลี่ยนช่ือตัว สกุล การเลื่อนยศ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. กรอกค าร้องขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล และยศ (NU 16) แนบส าเนาหลักฐาน
ทางราชการที่ออกให้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
 2.น าค าร้องฯ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับทราบ 
 3. ยื่นค าร้องที่งานททะเบียนฯ กองบริการการศึกษา เพื่อท าการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
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กำรท ำวิทยำนิพนธ์ส ำหรับนิสิตปริญญำโท แผน ก / ปริญญำเอก 
 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา 
 เสนอชื่อเร่ืองและแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ท าวิจยั 
 ด าเนินการท าวจิัยใหแ้ล้วเสร็จ 
 ด าเนินการขอสอบวิทยานิพนธ์ โดยระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธห์่างจากวนั

ประกาศให้ท าวิจยัไม่น้อยกว่า 90 วัน และยื่นเร่ืองสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนก าหนด
วันสอบอย่างน้อย 30 วันท าการ 

 ด าเนินการสอบวิทยานพินธ ์
 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับรา่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ 
 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษ 

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

Paper based TOEFL ไม่น้อยกว่า 470 500 

Computer based TOEFL ไม่น้อยกวา่ 150 173 

Internet Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 50 61 

IELTS ไม่น้อยกวา่ 4.0 5.0 

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS  
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด ไม่น้อยกวา่  
*ปัจจุบันมีเพยีงแห่งเดียว คือ CU-TEP 

470, 
4.0 

500, 
5.0 

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าระดับสากล 
ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก ่
Cambridge Placement Test Online มีคะแนน 
CEFR level ไม่น้อยกวา่ 

B1  
(51-59) 

B2  
(60-64) 
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ภาคที่ 6 
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ชื่อ – สกุล 

จ ำนวนนิสิตที่

รับผิดชอบ        

(คุมวิทยำนิพนธ์) 

หมำยเหต ุ

ภำควิชำรัฐศำสตรแ์ละรัฐประศำสนศำสตร์   

1 ผศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา  จิตตเสถียร 2  
2 รศ.ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร 2  
3 ผศ.ดร.ทิวากร   แก้วมณ ี 0  
4 ผศ.ดร.วัลลภัช  สุขสวัสดิ ์ 2  
5 ผศ.ดร.นิธิ   เนื่องจ านงค์ 0  
6 ผศ.ชาญณวุฒ  ไชยรักษา 0  
7 ผศ.ดร.พีรธร   บุณยรัตพันธุ ์ 1  
8 ดร.วุฒิกรณ์   ชูวัฒนานุรักษ ์ 0  
9 ดร.วิเชียร    อินทะส ี 0  
10 ดร.ศิวาภรณ์  ไชยเจริญ 0  
11 ดร.วัชรพล  พุทธรักษา 0  
12 ผศ.อรไท  โสภารัตน์ 0  
13 ดร.พลดา  เดชพลมาตย ์ 1  
ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวทิยำ   
1 รศ.ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร 6  
2 รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 3  
3 ผศ.ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล 2  
4 ผศ.ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย์ 7  
5 ผศ.ดร.อัจฉริยา  ชวูงศ์เลิศ 0  
6 ผศ.อ านวย   พิรุณสาร 0  
7 ดร.กวินธร  เสถยีร 1  
8 ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท ์ 2  
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ชื่อ – สกุล 

จ ำนวนนิสิตที่

รับผิดชอบ        

(คุมวิทยำนิพนธ์) 

หมำยเหต ุ

9 ดร.รัดเกล้า   เปรมประสิทธิ ์ 3  
10 ดร.ปริญญา  สร้อยทอง 0  
11 ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา 0  
12 ดร.ฐานิดา  บุญวรรโณ 0  
ภำควิชำประวตัิศำสตร ์   
1 รศ.ดร.จิราภรณ์  สถาปนะวรรธนะ 0  
2 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสขุ 0  
3 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์   เผือกสม 1  
4 ผศ.ดร.วศิน   ปัญญาวุธตระกูล 0  
5 ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล 0  
6 ดร.กรรณิการ์  สาตรปรุง 0  

ภำควิชำจิตวิทยำ   
1 รศ.ดร.ทิพยวรรณ  กิตติพร 0  
2 ดร.กุณฑล   ตรียะวรางพันธ ์ 0  
3 ดร.กันตพัฒน์  อนุศักดิ์เสถียร 0  

 

 

 

ระบบสำรสนเทศส ำหรับคณะ (Grad-Django)

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/regnu/ajax/summary/report/faculty/
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Website หน่วยงำน เบอรโ์ทร 

http://www.grad.nu.ac.th/ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

055-96-8820, 8839 

http://www.acad.nu.ac.th:8080/ กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

055-96-8300,8310 

http://www.social.nu.ac.th/th/in
dex.php 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

055-96-2166 

http://www.nuic.nu.ac.th/home.
php 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

055-96-8558 

http://www.nulc.nu.ac.th/ สถานพัฒนาวิชาการ   
ด้านภาษา 

055 96-1606-11  

http://www.lib.nu.ac.th/ ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

055-96-2603, 2615 
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รำยกำรแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ  
  (e-form NUREG) 

- เลขเรียกอ้างอิง ค าอธิบายชื่อค าร้อง TH EN 

 NU4 แบบขอเปดิรำยวิชำ / หมูเ่รียน (เพิ่ม) 
Request Form to Open a 
Course/Add a Section 

  

 NU5 แบบขอปดิรำยวิชำ / หมู่เรยีน 
Close Course/Section Request 
Form 

  

 NU6 แบบขอเปลีย่นแปลงกำรสอนรำยวิชำ 
Request Form to Change the 
Teaching of a Course 

  

 NU7 ค ำร้องขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต 
Request Form for Readmission 

  

 NU8 ค ำร้องขอเพิ่มรำยวชิำหลังก ำหนด 
Adding Courses after the 
Deadline 

  

 NU9 ค ำร้องขอยื่นส ำเร็จกำรศึกษำลำ่ชำ้กวำ่
ก ำหนด 

  

http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU04.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU04en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU04en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU05.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU05en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU05en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU06.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU06en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU06en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU07.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU07en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU08.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU08en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU08en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU04.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU04en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU05.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU05en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU06.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU06en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU07.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU07en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU08.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU08en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09en.pdf
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Request Form for Late 
Application For Graduation 

 NU11 แบบขอถอนรำยวิชำลงทะเบียน 

 

 

 NU13 ค ำร้องขอย้ำยคณะ / ขอย้ำยสำขำวชิำ
เรียน 
Request Form for Faculty/Major 
Transfer 

  

 NU14 ค ำร้องขอเทียบโอนรำยวชิำ 
Request Form to Consider Course 
Equivalency for Credit Transfer 

  

 NU15 ค ำร้องขอใบ Transcript 
Application for Academic 
Transcript 

  

 NU16 ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ 
Name Change /First Name/ Last 
name / Position Request Form 

  

 NU17 ค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ 
Request Form for Academic 
Leave of Absence 

  

 NU18 ค ำร้องทั่วไป 
General Request Form 

  

http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU09en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU11.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU14.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU14en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU14en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU15.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU15en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU15en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU16.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU16en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU16en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU17.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU17en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU17en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU18.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU18en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU11.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU13en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU14.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU14en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU15.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU15en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU16.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU16en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU17.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU17en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU18.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU18en.pdf
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 NU19 ค ำร้องขอลำออกจำกกำรศึกษำ 
Resignation Request Form 

  

 NU21 ค ำร้องขอใบรับรอง 
Application for Certificate 

  

 NU24 ใบมอบฉันทะ 
Authorization Request Form 

  

  

http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU19.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU19en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU21.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU21en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU24.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU24en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU19.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU19en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU21.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU21en.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU24.pdf
http://reg.nu.ac.th/registrar/e-form/NU24en.pdf
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แบบฟอร์มส ำหรับนิสิตปริญญำโท ปริญญำเอก 
 

แบบฟอร์ม  
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

แบบฟอร์มวิทยำนิพนธ์ส ำหรับนสิิต ปริญญำโท 
ปริญญำเอก รหัส 54 เป็นต้นไป 
 บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 บว.11(1-1) ค าร้องขอรับการพิจารณาโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญโท 
 บว.11(1-2) ค าร้องขอรับการพิจารณาโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ

เรื่องวิทยานิพนธ์ 
 บว.12 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือถึง

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

 บว.13 แบบค าร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอ
ความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

 บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่
เกี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการ
วิจัย 

 บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

 บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพก์รณีช่ือไม่
ตรงกับวิทยานิพนธ ์

 บว.15 แบบค าร้องขอให้
ออกหนังสือถึง
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจ
แก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 บว.16 แบบค าร้องขอให้
ออกหนังสือเพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

 บว.17 แบบขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

 บว.18 แบบขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงช่ือเรื่อง
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_11.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_11%281%29.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/57/grad_11(1-1).doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/57/grad_11(1-2).doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_11(4).doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_12.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_13.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/msword/2555/grad_14.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_20.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_20%281%29.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/grad15.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/grad16.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/grad_17.pdf
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/grad_18.pdf
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 บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

 บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

 บว.24 แบบน าส่งรายงานผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 บว.25 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 

 บว.26 แบบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
 บว.27 แบบขออนุมัติส าเร็จการศกึษา (ป.

โท) 
 บว.28 แบบขออนุมัติส าเร็จการศกึษา (ป.

เอก) 
 บว.29 แบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
 สมุดบันทึกกำรขอค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ ์

 
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/57/grad_21.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_21%281%29.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_24.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_25.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_26.doc
http://www.graduate.nu.ac.th/Download/GST_27.doc
http://www.graduate.nu.ac.th/Download/grad_28_54.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/grad_29.doc
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/Downloadonline/54/book.doc
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กำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
 

ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวจิยั
ที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ระบุถึง
คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ตามข้อ 5 (5) 
ครอบถึงวิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  

ดังนั้น นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาท่ีจะขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่เตมิ จาก website: 
http://www.researchhuman.nu.ac.th/  หรือศึกษาข้ันตอนการด าเนินงาน ได้จาก 
Link   http://www.researchhuman.nu.ac.th/images/Flow_chart_nuirb.jpg 

 

 

http://www.researchhuman.nu.ac.th/
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ช่ือ-สกุล_________________________________ รหัสประจ าตัวนิสติ____________________________ 
นิสิตระดับ          นิสิตปรญิญาโท               แบบ ก 1           แบบ ก 2              แผน ข           
                       นิสิตปริญญาเอก             แบบ 1.1            แบบ 2.1              แบบ 2.2     
หลักสตูร_________________________________ สาขาวิชา___________________________________ 
เข้าเรียนแผน_____________________________ เมื่อภาคเรียนที_่__________ปี__________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา____________________________________________________________________ 
ที่อยู่ปัจจุบัน__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
โทรศัพท ์: _____________________________ มือถือ       : ________________________________ 
E-mail   : ______________________________ Facebook :  _______________________________ 
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ลงทะเบียน วันที่ได้รับอนุมัติ หมำยเหตุ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ __________________ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา มี
คุณวุฒิ ป.เอก หรือมตี าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า รศ.  

2. ผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ ์ __________________ 

 ป.เอก : ต้องมีความก้าวหน้าของผลสอบ
ภาษาอังกฤษมายื่นภายใน 1 ปีแรก เพื่อขอ
ขยายเวลาได้อีก 1 ปี หากครบปีที ่2  ไม่ผ่าน
เกณฑ์จะพ้นสภาพทันที 

 ป.โท : ให้น าผลสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มายื่นกับมหาวิทยาลัย โดยยื่นไดต้ลอด
ระยะเวลาการศึกษา (ภายในระยะเวลา 5ปี)             

3. สอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination)   
/  สอบประมวลความรู้   :  ผ่าน __________________ 

 ปริญญาเอก : สอบ Qualifying 
Examination จะต้องผ่านก่อนถึงจะมีสิทธิขอ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ปริญญาโท     
แผน ข : สอบประมวลความรู้  
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ลงทะเบียน วันที่ได้รับอนุมัติ หมำยเหตุ 

4. ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา (Research Ethic) 

__________________ 
ป.โท แผน ก และ ป.เอก : จะต้องเข้าอบรม
จริยธรรมในมนุษย์ก่อนถึงจะมสีิทธิขอสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

5. ได้รับประกาศอนุมตัิให้ด าเนินการท าวิจัย __________________ 
เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องแก้ไข
และส่งเล่มแกไ้ข จ านวน 2 เล่ม ให้กับบัณฑติ
วิทยาลัยถึงจะได้รับการอนุมตั ิ

6. ได้รับอนุมตัิการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ __________________ 

 ปริญญาเอก : ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer 
Review 

 ปริญญาโท  : ตีพิมพ์ในวารสารหรือน าเสนอ
ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

7. ได้รับการอนุมัติให้ท าวิจัยในมนษุย์ 
__________________ 

กรณีเป็นการวิจัยที่เกีย่วกับมนุษย ์จะต้องแนบ
เอกสารอนุมตัิให้ท าวิจัยในมนุษย์ ถึงจะขอสอบ
วิทยานิพนธ์ได ้



151 
  

 
 คู่มือนิสิตบณัฑิตศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 

2557 
 

 

ลงทะเบียน วันที่ได้รับอนุมัติ หมำยเหตุ 

8. สอบวิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

   ผลการสอบ         ผ่าน             ไมผ่่าน __________________ 
GPA ระดับบัณฑิต > 3.00 ,  สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์, โครงร่างได้รับการ
อนุมัติ  ถึงจะมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ 

9. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์ __________________ 

นิสิตจะต้องส่งเลม่ฉบับสมบูรณ์โดยลงนามครบ
เรียบร้อย พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่น CD ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็ม (.PDF) จ านวน 1 แผ่น 
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บันทึกผลกำรศึกษำ 
 

ช่ือ–ช่ือสกุล.………………………………………………………………รหสัประจ าตัวนิสติ……………………………………………………
คณะ…………………………………………………………………..หลักสูตร…………………………………………………………………..…… 
สาขาวิชา………………………………………………………………ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา………………………………………………………
โทรศัพท…์………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ 
code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 

code          Subject        credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 
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ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ 
code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 

code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 
 
 

ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ 
code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 

code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 
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ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ ผลกำรศึกษำ   ภำคกำรศึกษำ...........ปีกำรศึกษำ............ 
code          Subject         credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 

code          Subject        credit          Grade 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 
…...........     ..............      …...........       …........... 

         Total credit………………………….Cum.G.P.A……………... 
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บันทึก 
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บันทึก 
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ปฏิทินกำรศึกษำ 

www.graduate.nu.ac.th/ปฏิทินการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduate.nu.ac.th/ปฏิทินการศึกษา
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