3. โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณ สมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ
ดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับ ที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษ ณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. เป็ นผู้ ที่มี ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นผู้ ทุพ พลภาพ ไร้ความสามารถ จิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ และไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่ในระดับดีมากหรืออาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเป็น
ผู้สอบสัมภาษณ์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
- สามารถขับร้องและบรรเลงเครือ่ งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทยได้
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
- สามารถขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตกได้
3.3 สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 มกราคม 2559
3.4 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขา
2. พิจารณาจากผลการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เรียงลาดับคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกของแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อให้ได้ผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3.5 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาที่ได้กาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้

2
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 115 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กาหนดโดยนา
ใบสมัครมายื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
2. ให้ผู้สมัครนาหลักฐาน (ดูข้อ 2.7) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 250 บาท
3.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบกลาง (Admissions) ประจาปี
การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้ กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม
2559 และมหาวิท ยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอสละสิท ธิ์ การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว
จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจาปีการศึกษา
2559 จะดาเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
รหัสสาขา
คณะมนุษยศาสตร์

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

จานวนรับ

1074

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

20

1075

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

20

1076

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

20

รวมทั้งสิ้น

60

