ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก ) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจําปการศึกษา 2560
(เพิ่มเติม 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร ระดับปริญญาโท
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
1.1.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เว นแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
1.1.3 ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
1.1.4 รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
อานรายละเอียดไดในภาคผนวก การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2559
ดังนี้
- ภาคผนวก 1 คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา แผน ก แบบ ก 1 แบบ 2 ภาค
การศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันจันทร – วันศุกร)
- ภาคผนวก 2 คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา แผน ก แบบ ก 2
แบบ 2 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันจันทร – วันศุกร)
- ภาคผนวก 3 คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา แผน ก แบบ ก 2 แบบ 2 ภาค
การศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร และวันอาทิตย)

2. คุณสมบัติของผูสมัคร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ไมมีการเพิ่ม-เปลี่ยนแปลง)
3. คุณสมบัติของผูสมัคร ระดับปริญญาเอก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3.1.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยความ
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3.1.3 ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3.1.4 รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
อานรายละเอียดไดในภาคผนวก การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้
- ภาคผนวก 4 คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา แบบ 1.1 ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
- ภาคผนวก 5 คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา แบบ 2.1 ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต

4. เกณฑภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
4.1 บุคคลที่สมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตกษา
ศึ จะตองรับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยสถานพัฒนา
วิชาการดานภาษา(NULC) โดยใชแบบทดสอบความรูภาษาอังกฤษCambridge Placement Test Online หรือขอสอบที่สถานพัฒนา
วิชาการดานภาษา(NULC) จัดทําซึ่งไดมาตรฐานตามCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือ
ยื่นคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษอื่นที่ไดมาตรฐานสามารถเทียบเคียงไดCommon
กับ
European Framework of Reference for
Languages (CEFR) ที่แบงระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ(English Proficiency) เปนระดับ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
อนึ่ง เนื่องจากไมมีการเทียบเคียงคะแนน TOEFL iBT กับระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐาน Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่ต่ํากวาระดับ B1 ผูสมัครจึงไมสามารถใชผลคะแนน TOEFL iBT ที่ต่ํากวา 31
คะแนนเพื่อยื่นในการสมัครเขาศึกษาตอได
4..2 ผูเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบไดไมต่ํากวาระดับ A2 จากการทดสอบที่
สามารถเทียบเคียงผลไดตามเกณฑมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
4.3 ใหกองบริการการศึกษา เปนผูบันทึ กผลคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ของนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา วานิสิตมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษอยูในระดับใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนิสิต
4.4 นิสิตในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยระดับปริญญาโทที่มีคะแนนระดับ
B1 (48
คะแนน ) และระดับปริญญาเอกที่มีคะแนนระดับ B2 ขึ้นไป และนิสิตในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปน
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ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทที่มีคะแนนตั้งแตระดับ
B2 และระดับปริญญาเอกที่มีคะแนน
ระดับ B2 (71 คะแนน ) ขึ้นไป หรือตามระดับคะแนนจากการทดสอบที่มหาวิทยา
ลัยกําหนดใหเทียบเคียงไดกับ
ระดับคะแนนดังกลาว ให ถือวา นิสิต ผานเกณฑความรูภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 นิสิตที่ไมผานเกณฑความรูภาษาอังกฤษตามขอ 4.4 ตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานในรายวิชาซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยคณะมนุษยศาสตร ที่สามารถเทียบเคียงไดกับเกณฑมาตรฐาน Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) ตามลําดับขั้นดังนี้
ระดับ
คะแนนการสอบเขา
รายวิชาที่ตองเรียน
ปริญญาโท
ต่ํากวา A2 (0 - 28 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นตน 1 (A2)
ภาษาอังกฤษขั้นตน 2 (A2)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 1 (B1)
A2 (29 - 39 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นตน 2 (A2)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 1 (B1)
B1 (40 - 47 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 1 (B1)
ปริญญาเอก
A2 (23 - 39 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นตน 2 (A2)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 1 (B1)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 2 (B2)
B1 (40 - 47 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 1 (B1)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 2 (B2)
B1 (54 - 59 คะแนน)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 2 (B2)
หากในระหวางเรียนรายวิชาใด นิสิตเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษและไดรับคะแนนผานตามเกณฑในขอ 4.4 ถือวา
นิสิตผานเกณฑความรูภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนิสิตสามารถขอถอนรายวิชาและไมตองศึกษารายวิชาที่เหลือ
ตามที่กําหนดไวในขอ 4.5 ได

5. เพิ่มเติม หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
 ระดับปริญญาโท
5.1 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

ชื่อปริญญา
วท.ม.(เทคนิคการแพทย)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2112

3

3

5.2 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

ชื่อปริญญา
วท.ม.(เทคนิคการแพทย)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ

2112

5

5.3 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(จัดการศึกษาวันเสาร – วันอาทิตย)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

2138
2140

10
10

ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)

2143

10

ชื่อปริญญา

 ระดับปริญญาเอก
5.4 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อปริญญา
ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2323

5

5.5 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาพัฒนศึกษา

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

2323

5

ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ)
ปร.ด.(การจัดการการทองเที่ยว)

2337
2340

10
5

กศ.ด.(พัฒนศึกษา)

2351

5

ชื่อปริญญา

4

6. เพิ่มเติม หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
 ระดับปริญญาโท
6.1 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

ชื่อปริญญา
วท.ม.(เทคนิคการแพทย)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2112
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6.2 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(จัดการศึกษาวันเสาร – วันอาทิตย)
หลักสูตร/สาขาวิชา

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2138
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7. เปลี่ยนแปลงจากประกาศ
ยกเลิก หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ขอ 4.2 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับปริญญาโท
ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต (จัดการเรียนการสอนวันเสาร - วันอาทิตย)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ชื่อปริญญา
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2140
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8. รับใบสมัคร
ขอรับดวยตนเองตลอดทั้งป ไดที่ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ตึก QS) ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ
Download ไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5596- 8304-5 และ
0-5596- 8309

9. การสมัคร
9.1 สมัครทางไปรษณียตลอดทั้งป คาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท
ผูประสงคสมัครคัดเลือก ใหสงใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัครและชําระเงินคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบทางไปรษณีย โดยชําระเปนไปรษณียธนาณัติ ในนาม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ เคานเตอรมหาวิทยาลัยนเรศวร 00036 (ใหนําธนาณัติใสซองเดียวกับหลักฐานการสมัคร)
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สงถึง....

หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย 65000
ทั้งนี้ การรับสมัครทางไปรษณีย จะยึดวันซึ่งปรากฏบนตราประจําวันของที่ทําการไปรษณียต นทางเปนสําคัญ
อนึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสงใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบใหผูสมัครภายหลัง

9.2 สมัครดวยตนเองตลอดทั้งป คาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท
สมัครที่ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชิ นีนาถ (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก (ในวันและเวลาราชการเทานั้น)

9.3 สมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตลอดทั้งป คาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท
สมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซด www.admission.nu.ac.th
โดยชําระเงินผานทาง
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และใหผูสมัครดําเนินการสงใบสมัคร พรอมแนบหลักฐานการสมัคร
และสําเนาหลักฐานการชําระเงินสงใหกับ หนวย รับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตแ ละประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
*** ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและการชําระเงินไดที่ เว็บไซด www.admission.nu.ac.th เอกสาร
สําเนาทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตอง และระบุสาขาวิชาทีส่ มัคร การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัคร ไดชําระเงินคาสมัคร และสง
ใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครใหกับ หนวย รับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบรอยแลว

10. หลักฐานประกอบการสมัคร
10.1 สําหรับผูที่สมัครผานเว็บไซดตองสงเอกสารดังนี้
10.1.1 ใบสมัครที่พิมพมาจากระบบพรอมติดรูปถายมุมขวาบนของใบสมัคร และนําไปชําระเงิน ณ ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยตองมีตราประทับจากธนาคาร
10.1.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
- ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาแลวใหใชสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
- ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับปริญญาตรี ใหใชใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนสุดทาย และใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) กอนจบ จํานวน 1 ฉบับ
10.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ทั้งดานหนาและดานหลังพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
10.1.4 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี)
10.1.5 คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูบริหารสูงสุดของสถาบันลงนามรับรองคุณสมบัติของผูสมัครและประทับตรา
สถาบัน (ถามี)
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10.1.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS หรือ CU-TEP หรือผลสอบของสถาบันพัฒนาวิชาการ
ดาน
ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.1.7 หลักฐานการชําระเงินผานทางธนาคาร (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

10.2 สําหรับผูที่สมัครดวยตนเอง และทางไปรษณีย ตองสงเอกสารดังนี้
10.2.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกรอกขอความใหชัดเจนถูกตองสมบูรณ พรอมติด
รูปถายมุมขวาบนของใบสมัคร
10.2.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
- ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาแลวใหใชสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
- ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับปริญญาตรี ใหใชใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนสุดทาย และใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) กอนจบ จํานวน 1 ฉบับ
10.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ทั้งดานหนาและดานหลังพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
10.2.4 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี)
10.2.5 คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูบริหารสูงสุดของสถาบันลงนามรับรองคุณสมบัติของผูสมัครและประทับตรา
สถาบัน (ถามี)
10.2.6 ซองจดหมายสีขาว จาหนาถึงผูสมัครสอบ 1 ซอง เฉพาะผูที่สมัครทางไปรษณีย ระบุสาขาวิชาที่สมัครไว
ตอทายประเภทที่สมัครดวย
10.2.7 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS หรือ CU-TEP หรือผลสอบของสถาบันพัฒนาวิชาการ
ดาน
ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
อนึ่ง หากตรวจสอบพบวา ใบสมัครที่ขาดความสมบูรณ หรือผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุไมสามารถสมั
คร
คัดเลือกได หรือหมดสิทธิ์ในการ คัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไมคืนเ งินคาสมัครให และในกรณีที่ตรวจพบการสมัคร มีการปลอม
วุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐาน มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเปนนิสิต และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย

11. วิธีการคัดเลือก
สงใบสมัครใหคณะ/วิทยาลัย/สถาบันพิจารณาคัดเลือกสัปดาหสุดทายของทุกเดือน

12. ประกาศผลการคัดเลือก
สัปดาหสุดทายของทุกเดือน

13. ประกาศผลการคัดเลือกเขาศึกษาทั้งหมด
- ภาคเรียนที่ 1/2560
- ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
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14. ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
- ภาคเรียนที่ 1/2560
- ภาคเรียนที่ 2/2560

แจงใหทราบภายหลัง
แจงใหทราบภายหลัง

15. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคเรียนที่ 1/2560
- ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันที่ 6 มกราคม 2561

16. วันปฐมนิเทศนิสิตใหม
- ภาคเรียนที่ 1/2560
- ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
แจงใหทราบภายหลัง

17. เปดภาคเรียน
หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
- ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 8 มกราคม 2561
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

23

มีนาคม 2560

(รองศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคผนวก “1”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560
แผน ก แบบ ก 1 แบบ 2 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันจันทร – วันศุกร)
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
2112 วท.ม. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. ผูสมัครเขาศึกษาต องสําเร็จการศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.วันวิสาข ตรีบุพชาติสกุล
โทร. 0-5596-6354 และ
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การแพทย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
08-1274-5571
2. มีประสบการณการทํางานในสายงานเทคนิค
การแพทยมาแลว อยางนอย 2 ป โดยใหนับยอนหลังถึงวันที่
สมัคร
3. หากไมเปนไปตามขอ 1 และขอ 2 ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ภาคผนวก “2”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560
แผน ก แบบ ก 2 แบบ 2 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันจันทร – วันศุกร)
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
2112 วท.ม. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. ผูสมัครเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษ าปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.วันวิสาข ตรีบุพชาติสกุล
โทร. 0-5596-6354 และ
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การแพทย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
2. หากไมเปนไปตามขอ 1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

08-1274-5571

ภาคผนวก “3”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560
แผน ก แบบ ก 2 (จัดการเรียนการสอนวันเสาร – วันอาทิตย)
รหัส

หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

อาจารยประจําหลักสูตร
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2138 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

1. ผูสมัครเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร หรือสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ที่มีคุณวุฒิเทียบเทาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหการรับรอง
2. ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอน หรือ
อาจารยผูควบคุมโครงงาน หรือผูบังคับบัญชาอยางใดอยาง
หนึ่ง จํานวน 1 ทาน
2140 วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผูสมัครเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2143 ศป.ม.สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไมระบุ

ผศ.ดร.ปาจรีย ทองสนิท
โทร. 08-1647-3690

ผศ.ดร.สุชาติ แยมเมน
โทร. 0-5596-4377

ดร.สมาพร คลายวิเชียร
โทร. 0-5596-2494
และ 08-2408-9283

ภาคผนวก “4”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2560
แบบ 1.1 ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
รหัส

หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

อาจารยประจําหลักสูตร
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รหัส
2323

หลักสูตร/สาขาวิชา
ศป.ด.สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ไมระบุ

อาจารยประจําหลักสูตร
ดร.ตติยา เทพพิทักษ
โทร. 0-5596-2494 และ
09-9269-9916

ภาคผนวก “5”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2560
แบบ 2.1 ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
12

และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัส
2323

หลักสูตร/สาขาวิชา
ศป.ด.สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

2337

ปร.ด.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

2340

ปร.ด.สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

2351

ปร.ด. สาขาวิชาพัฒนศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ไมระบุ

ผูสมัครจะตองแนบโครงรางวิทยานิพนธเพื่อประกอบการ
พิจารณาพรอมใบสมัคร
ไมระบุ

ไมระบุ

อาจารยประจําหลักสูตร
ดร.ตติยา เทพพิทักษ
โทร. 0-5596-2494 และ
09-9269-9916
รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ
โทร. 0-5596-24832
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ
โทร. 0-5596-4873 ,
08-1824-0117
รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ
โทร.08-1727-6032
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