ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู-อาจารยประจําการ
(แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาวันเสาร – วันอาทิตย) ประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึ กษา โครงการครู - อาจารยประจําการ (แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษา วันเสาร –
วันอาทิตย) ประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1 ) ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสงเสริมใหครู-อาจารยของสถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาคไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู
ประสบการณทางวิชาชีพ และคุณวุฒิ
1.2 เพื่อใหครู-อาจารยที่เขาศึกษา นําความรูที่ไดรับไปพัฒนาคุณภาพการสอนในสถานศึกษา
ของตนเองเปนการชวยพัฒนานักเรียนในสวนภูมิภาคใหมีความรูและความสามารถ ทักษะ
และเจตคติที่ดีตลอดจนเพิ่มโอกาสการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ตองเปนครู-อาจารยประจําการ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
2.1.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.1.3 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันได
กระทําโดยความประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
2.1.4 ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.1.5 รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
โปรดดูในรายละเอียด “ภาคผนวก ก” คุณสมบัติเฉพาะและอาจารยประจําหลักสูตร
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2.3 เกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิตโครงการครู-อาจารยประจําการ ของผูสมัคร
เขาศึกษาในระดับปริญญาโท
2.3.1 ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge Placement Test online A2 (30-39) หรือ
2.3.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 999011 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ สําหรับครู-อาจารยประจําการ 3(2-25) จํานวน 1 รายวิชา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และเขาเรียนไมนอยกวา 80 ของระยะเวลาเรียน และจะตอง
ผานรายวิชาดังกลาวตามเงื่อนไขที่กําหนดไวของรายวิชานั้น
3. หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศึกษา
จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สําหรับครู-อาจารยประจําการ (แผน ข แบบ 3 ภาค
การศึกษา จัดการศึกษาวันเสาร – วันอาทิตย โดยมี สาขาวิชาและจํานวนรับ ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

หมายเหตุ

ชื่อยอปริญญา
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กศ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
รวมจํานวนรับทั้งสิ้น

รหัส
จํานวนรับ
สาขาวิชา
(คน)
2157
2160

20
20
40

หลักสูตรที่จัดการศึกษา แผน ข (ครู-อาจารยประจําการ) หากผูสมัครคัดเลือกมีจํานวนไมครบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะเจาของหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ไมเปดสอนหลักสูตรนั้น ทั้งนี้
ใหผูสมัครคัดเลือกไดเลือกเรียนในหลักสูตร และสาขาวิชาอื่นที่คณะเปดสอนและเห็นสมควร

4. วิธีการสมัคร
4.1 สมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซด www.admission.nu.ac.th รับสมัครตั้งแต
บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท ณ ที่ทําการธนาคาร ทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และใหผูสมัครดําเนินการสงใบสมัคร พรอมแนบหลักฐานประกอบการ
สมัคร และสําเนาหลักฐานการชําระเงินสงใหกับ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามที่อยูนี้)
สงถึง....

หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย 65000
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4.2 สมัครทางไปรษณีย คาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560
ผูประสงคสมัครคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัคร ไดที่ Website
www.acad.nu.ac.th/acad_admission/ โดยกรอก ขอมูล ใหครบถวน และ ส งใบสมัครพรอมหลักฐาน
ประกอบการสมัคร และชําระเงินคาธรรมเนียม การสมัครคัดเลือก โดยชําระเปนไปรษณียธนาณัติ สั่งจาย
ในนาม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ เคานเตอรมหาวิทยาลัยนเรศวร00036
(ใหนําธนาณัติใสซองเดียวกับหลักฐานการสมัค)ร
สงถึง....

หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย 65000

ทั้งนี้ การรับสมัครทางไปรษณีย จะยึดวันซึ่งปรากฏบนตราประจําวันของที่ทําการไปรษณีย
ตนทางเปนสําคัญ อนึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสงใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบคัดเลือกใหผูสมัครภายหลัง
4.3 สมัครดวยตนเอง คาธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
สมัครไดที่ หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์ อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ในวันและเวลาราชการเทานั้น)
***
ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร
และการชําระเงินไดที่
เว็บไซด
www.admission.nu.ac.th เอกสารสําเนาทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตอง
และระบุสาขาวิชาที่สมัคร
การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัคร ไดชําระเงินคาสมัครและสงใบสมัครพรอมหลักฐาน ประกอบการสมัคร ใหกับ
หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรเรียบรอยแลว
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร พรอมติดรูปถายมุมขวาบนของใบสมัคร
5.2 สําเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
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5.5 ซองจดหมายสีขาว จํานวน 1 ซอง (สําหรับแจงผลการคัดเลือกใหทราบ) โดยจาหนาถึงตนเองให
ชัดเจน และระบุที่มุมซองลางขวาวา (ครูประจําการสมัครสาขาวิชา...............................)
5.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS หรือ CU-TEP หรือผลสอบของสถาบันพัฒนา
วิชาการดานภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5.7 คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูบริหารสูงสุดของสถาบันลงนามรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร และ
ประทับตราสถาบัน
หมายเหตุ แบบฟอรมคํารับรองของผูบังคับบัญชาสามารถ Download ไดที่
Website www.acad.nu.ac.th/acad_admission/
6. เกณฑการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา ตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
สัปดาหสุดทายของทุกเดือน
8. ประกาศผลการคัดเลือกเขาศึกษาทั้งหมด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
10. ปฐมนิเทศนิสิตใหม
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
11. เปดภาคเรียน
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

31

พฤษภาคม 2560

(รองศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก “ก”
คุณสมบัติเฉพาะ และอาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู-อาจารยประจําการ
แผน ข (จัดการเรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย) ประจําปการศึกษา 2560
รหัส
2157

หลักสูตร/สาขาวิชา
กศ.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก
โทร. 0-5596-2410 , 0-5596สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
2434
อุดมศึกษาใหการรับรอง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต
2.50 ขึ้นไป หรือ
2. มีประสบการณทางการสอนในสถานศึกษา
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป หรือมีใบประกอบวิชาชีพแลว
3. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต

2160

กศ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

1. ผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ดร.วนินทร สุภาพ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก
โทร. 0-5596-2410 , 0-5596สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
2434
อุดมศึกษาใหการรับรอง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต
2.50 ขึ้นไป หรือ
2. มีประสบการณทางการสอนในสถานศึกษา
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป หรือมีใบประกอบวิชาชีพแลว
3. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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