ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา 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

“แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาโท”
1.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (เดิม)
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”
1.4 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (แก้ไขใหม่)
ปรับเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาโทให้เป็น “สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนจบการศึกษา” ทั้งนี้ให้ใช้ย้อนหลังสําหรับนิสิตรหัส 55 ด้วย

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

“แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก”
3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (เดิม)
3.3.1 ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 500
หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 หรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ําว่า 500 หรือผลสอบของสถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 500
3.3.2 อนุโลมให้ผู้สมัครที่ยังไม่มผี ลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.3.1 ให้สมัครได้ แต่มสี ภาพเป็นนิสิตวิสามัญ
และจะต้องมีผลการสอบและนําผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.3.1 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556) หากไม่สามารถนําผลการสอบตามข้อ 3.3.1 มาแสดงได้ ให้ถือว่า
“พ้นสภาพการเป็นนิสิต”
3.4 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (แก้ไขใหม่)
ขยายเวลาการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก เป็น 1 ปีการศึกษา
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4. แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษา
 ระดับปริญญาโท
4.1 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ระดับปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
*งดรับ*
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
“เดิม”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
“เปลี่ยนเป็น”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

วท.ม.(สรีรวิทยา)
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
วท.ม.(กายภาพบําบัด)

2171
2172
2174

2
5
5

ศศ.ม.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

2173

5

กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)

2154

5

กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

2153

2

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

2153

2

ชื่อปริญญา

หมายเหตุ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด แผน ก แบบ ก 1
จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
4.3 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

วท.ม.(สรีรวิทยา)
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
วท.ม.(กายภาพบําบัด)

2171
2172
2174

5
5
5

วศ.ม.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)

2175

5

ชื่อปริญญา
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หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
*งดรับ*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ส.ม.(การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูม)ิ

2176

20*

ศศ.ม.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

2173

15

2168
2169
2170

3
2
10

2154
2157
2160

5
5
5

2129

10

2129

10

2153

5

2153

5

ชื่อปริญญา

วท.ม.(ทันตแพทยศาสตร์)
-สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์) วท.ม.(ทันตแพทยศาสตร์)
-สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน) วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
“เดิม”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา)
“เปลี่ยนเป็น”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
วท.ม.(วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา)
“เดิม”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
“เปลี่ยนเป็น”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
-สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยาปริทันตวิทยา)

หมายเหตุ *หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
กรณีมีผสู้ มัครไม่ถึง 10 คน คณะขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
- จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - วันศุกร์
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
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4.4 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาโทภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(จัดการศึกษาในวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
หลักสูตร/สาขาวิชา

ชื่อปริญญา

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วท.ม.(โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
2177
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จัดการศึกษา ณ สนง.เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน)
2119

20
40

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

ชื่อปริญญา

*งดรับ*
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มคอมพิวเตอร์ศึกษา)
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
“เดิม”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
กศ.ม.(กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
“เปลี่ยนเป็น”หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
“เดิม”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ วท.ม.(การคลังและการบริหารหลักประกัน
สุขภาพ)
“เปลี่ยนเป็น”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกัน
วท.ม.(การคลังและการบริหารระบบประกัน
สุขภาพ
สุขภาพ)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2154
2157
2160

40
20
20

2153

40

2153

40

2161

20

2161

20
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 ระดับปริญญาเอก
4.6 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
*งดรับ*
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
ปร.ด.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

2345
2346
2347
2348

2
2
2
3

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ)

2328
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ชื่อปริญญา

4.7 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลกในวันเสาร์-วันอาทิตย์)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ปร.ด.(เคมี)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2306
2307
2308
2309
2310

10
10
10
10
10

4.8 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 1.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2345
2346
2347

1
1
2
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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
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
*งดรับ*
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

ปร.ด.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
ปร.ด.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2345
2346
2347
2348
2349

1
1
2
10
5

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ)

2328

5

ชื่อปริญญา

4.10 หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนรับ ปริญญาเอก แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(จัดการศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาสรีรวิทยา
-สาขาวิชาปรสิตวิทยา
-สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
ปร.ด.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

2345
2346
2347
2348

1
1
2
3
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หมายเหตุ คณะสหเวชศาสตร์ ขอเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. รหัส 2111 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และรหัส 2112 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แผน ก แบบ ก 1
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์
2. รหัส 2111 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และรหัส 2112 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 จัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ
- จัดการเรียนการสอนวันจันทร์-วันศุกร์
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์
3. รหัส 2320 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์
4. รหัส 2320 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
- จัดการเรียนการสอนวันจันทร์-วันศุกร์
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์
**ให้ผู้สมัครใส่วงเล็บ (.........) ว่าต้องการสมัครสาขาวิชาที่การจัดการเรียนการสอนวันจันทร์-วันศุกร์ หรือจัดการเรียนการ
สอนวันเสาร์-วันอาทิตย์ท้ายสาขาวิชาในใบสมัครด้วย
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
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)
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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
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
9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 เมษายน 2556
10. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ใบรับรองแพทย์)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
11. วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
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12. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
13. ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
แจ้งให้ทราบภายหลัง
14. วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 9 มิถุนายน 2556
15. เปิดภาคเรียน
15.1 หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
15.2 หลักสูตร ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2556

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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