ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจําปีการศึกษา 2556
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
1.1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทําโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
1.1.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดได้ในภาคผนวก ก “คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดวิชาที่สอบ”การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2556
1.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
1.3.1 ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
470 หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 4.0 หรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ําว่า 470 หรือผลสอบของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 470
1.3.2 อนุโลมให้ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 1.3.1 ให้สมัครได้ แต่มีสภาพเป็นนิสิตวิสามัญ
และจะต้องมีผลการสอบและนําผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 1.3.1 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (สําหรับภาคปกติก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สําหรับภาคพิเศษก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2556)
หากไม่สามารถนําผลการสอบตามข้อ 1.3.1 มาแสดงได้ ให้ถือว่า “พ้นสภาพการเป็นนิสิต”

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
2.1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทําโดยความ
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.1.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน เช่น CU-TEP หรือ IELTS 5.5

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3.1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทําโดยความ
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3.1.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดได้ในภาคผนวก ข “คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดวิชาที่สอบ” การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556
3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
3.3.1 ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
500 หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 หรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ําว่า 500 หรือผลสอบของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 500
3.3.2 อนุโลมให้ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.3.1 ให้สมัครได้ แต่มีสภาพเป็นนิสิตวิสามัญ
และจะต้องมีผลการสอบและนําผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.3.1 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556) หากไม่สามารถนําผลการสอบตามข้อ 3.3.1 มาแสดงได้ ให้ถือว่า
“พ้นสภาพการเป็นนิสิต”
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4. หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษา
 ระดับปริญญาโท
4.1 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
-สาขาวิชาพลังงานทดแทน
-สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
-สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
-สาขาวิชาเภสัชวิทยา
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2101

10

2102

10

2103
2104
2167
2127
2162
2105
2130
2131
2106
2107
2109
2110
2111
2112

10
5
5
5
10
5
5
5
5
5
2
5
5
5

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

2117
2153
2154
2118

5
2
2
1

ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน)

2119

5

ชื่อปริญญา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
วท.ม.(ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม.(พลังงานทดแทน)
วท.ม.(ฟิสิกส์ทฤษฎี)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง)
วท.ม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)
วท.ม.(เทคนิคการแพทย์)

หมายเหตุ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน แผน ก แบบ ก 1 จัดการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 จัดการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์
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4.2 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาสถิติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
-สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
-สาขาวิชาเภสัชวิทยา
-สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(แขนงวิชาวิทยาปริทันตวิทยา)
-สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
-สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน)

-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ชื่อปริญญา

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
วท.ม.(ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม.(สถิติ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.ม.(ฟิสิกส์ทฤษฎี)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง)
วท.ม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.ม.(ทันตแพทยศาสตร์)

2101
2102
2103
2104
2167
2120
2121
2163
2122
2123
2124
2125
2126
2164
2165
2162
2129
2105
2130
2131
2168

20
20
20
15
5
10
10
10
5
5
10
10
10
15
10
10
10
5
5
5
3

วท.ม.(ทันตแพทยศาสตร์)

2169

2

วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)
วท.ม.(เทคนิคการแพทย์)

2170
2106
2107
2109
2110
2111
2112

10
10
15
10
5
5
5

4

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน)

2119

40

พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)

2132
2133

30
20

ส.ม.

2134

20

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

2136
2137
2138
2140

10
5
10
10

ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)

2143

20

สถ.ม.

2166

10

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(คติชนวิทยา)
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)

2144
2145
2146
2147
2148
2150

5
5
5
5
5
10

ศ.ม.

2114

15

บธ.ม.

2115

10

นศ.ม.(การจัดการการสื่อสาร)

2116

10

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)
กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

2117
2153
2154
2155

5
5
5
5

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
-สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาคติชนวิทยา
-สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
-สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อปริญญา

5

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ต่อ)
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อปริญญา
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2118
2157
2160

5
5
5

หมายเหตุ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน แผน ก แบบ ก 2 จัดการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 จัดการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์
4.3 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(จัดการศึกษาวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

2120
2121

20
20

วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.ม.(การจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน)

2135
2138
2141

15
15
15

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)

2144
2146
2148

5
5
5

ชื่อปริญญา

6

4.4 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคพิเศษ แผน ข สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต (จัดการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ วท.ม.(การคลังและการบริหารหลักประกัน
สุขภาพ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาไทย
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
-สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)
-สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
นศ.ม.(การจัดการการสื่อสาร)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ต่อ)
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)
-สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2161

20

2144
2146
2148
2150

20
20
20
20

2115

150

2116

20

2117
2153

60
40

2154
2155
2118
2157
2160

40
20
20
20
20

4.5 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคพิเศษ แผน ข ปริญญาที่ 2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต (จัดการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(แขนงวิชาการบริหารการศึกษา)

ชื่อปริญญา
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2117

15

7

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
4.6 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จัดการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
-สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาล
วิทยา

ชื่อปริญญา
ป.บัณฑิตชั้นสูง

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2201

15

 ระดับปริญญาเอก
4.7 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาพลังงานทดแทน
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-สาขาวิชาการสื่อสาร
-สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
ปร.ด.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ปร.ด.(เคมี)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด.(วิศวกรรมการจัดการ)
ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(พลังงานทดแทน)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2343
2315
2316
2317
2318

5
2
3
15
2
5
5
5
2
5
5
1
2
10
2
5
4

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)
ปร.ด.(การสื่อสาร)
ปร.ด.(โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ)

2319
2320
2321
2341
2337

4
1
2
5
5

ชื่อปริญญา

8

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ต่อ)
-สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยว)
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม)

2340
2342

10
5

ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

2323

2

ปร.ด.(ระบบและนโยบายสุขภาพ)

2324

5

ศศ.ด.(ภาษาไทย)
ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ)

2326
2327
2328

5
5
5

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

2330
2331
2332

5
5
2

ชื่อปริญญา

4.8 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปร.ด.(วิศวกรรมการจัดการ)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

2301
2305
2310
2312
2316
2317
2318

5
2
2
1
1
1
2

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)

2319

2

ชื่อปริญญา
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4.9 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการสื่อสาร
-สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
-สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาคติชนวิทยา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ปร.ด.(เคมี)
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(ฟิสิกส์ทฤษฎี)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)
ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ)
ปร.ด.(การสื่อสาร)
ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยว)

2302
2303
2305
2334
2307
2308
2335
2343
2336
2316
2317
2318
2319
2320
2337
2321
2340

2
2
5
5
5
5
5
2
5
1
2
4
2
2
10
8
10

ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

2323

3

ศศ.ด.(ภาษาไทย)
ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ด.(คติชนวิทยา)

2326
2327
2328
2329

5
5
5
5

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

2330
2331
2339
2332

10
5
10
10

วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก)

2344

2

ชื่อปริญญา
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4.10 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-สาขาวิชาชีวเคมี
-สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ปร.ด.(เคมี)
ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)

2302
2303
2305
2306
2307
2308
2335
2316
2317
2318
2319
2320

2
1
2
5
5
5
5
1
2
2
2
2

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

2339
2332

1
1

วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก)

2344

2

ชื่อปริญญา

5. รับใบสมัคร
5.1 Download ได้ที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission/ Website ของ งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 มีนาคม 2556
5.2 ขอรับด้วยตนเอง ได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ตึก QS) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 มีนาคม 2556 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5596- 8304-5
6. การสมัคร
6.1 สมัครทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยให้ชาํ ระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 มีนาคม 2556
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ส่งถึง....
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
ทั้งนี้ การนับวันสุดท้ายของการรับสมัคร จะยึดวันซึ่งปรากฏบนตราประจําวันของที่ทําการไปรษณีย์
ต้นทางเป็นสําคัญ อนึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดส่งบัตรประจําตัวผูส้ มัครและใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบให้ผู้สมัครภายหลัง
6.2 สมัครด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมจํานวน 1,000 บาท
สมัครที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
(ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 มีนาคม
2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกรอกข้อความโดยชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จํานวน 1 รูป
ติดในช่องติดรูปมุมขวาบนของใบสมัคร
7.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
7.4 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
7.4.1 สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
และสําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
7.4.2 สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา) ให้ใช้ใบรับรอง
จากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย และใบแสดงผลการเรียนใน ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาถึงก่อนภาค
เรียนสุดท้าย
7.4.3 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
7.4.4 สําเนาใบแสดงผลการเรียน Transcripts จํานวน 1 ฉบับ
7.4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
7.4.6 ซองจดหมายสีขาว จ่าหน้าถึงผู้สมัครสอบ 1 ซอง เฉพาะผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ระบุสาขาวิชาที่สมัคร
ไว้ต่อท้ายประเภทที่สมัครด้วย
7.4.7 คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ในใบสมัคร) ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันลงนามรับรองคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและประทับตราสถาบัน (ถ้ามี)
7.5 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS หรือ CU-TEP หรือผลสอบของสถาบันพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) จํานวน 1 ฉบับ
**ให้ผู้สมัครรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงกํากับ และระบุสาขาวิชาที่สมัคร ลงในสําเนาเอกสารที่ยื่นเสนอทุกฉบับ
อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่า ใบสมัครที่ขาดความสมบูรณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ และในกรณีที่ตรวจพบการสมัครสอบมีการปลอมวุฒิ
การศึกษาหรือเอกสารหลักฐาน มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนิสิต และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย
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8. วิธีการสอบคัดเลือก
การดําเนินการสอบคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
8.1 การสอบข้อเขียน โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่สมัคร ตามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
คุณสมบัติเฉพาะ และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่สอบ ระดับปริญญาโทและปริญญาอก ประจําปีการศึกษา 2555
8.2 การสอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครที่ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่แต่ละคณะกําหนด หรือผ่านการ
สอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษา
11. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 เมษายน 2556
12. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ใบรับรองแพทย์)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
13. วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
14. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
15. ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
แจ้งให้ทราบภายหลัง
16. วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 9 มิถุนายน 2556
17. เปิดภาคเรียน
17.1 หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
17.2 หลักสูตร ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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