ปฏิทิน (รอบที่ 1 กำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio)
กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร ระดับปริญญำตรี โครงกำรพิเศษต่ำงๆ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ลำดับ
1
2

3
4
5
6

7
8
9

รำยกำร
ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน
2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th
2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร จานวนเงิน 500 บาท
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานการสมัค และ portfolio
ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบตั ิ และทดสอบความสามารถพิเศษ โครงการดังต่อไปนี้
5.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
5.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
5.3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
5.4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
สอบภาคปฎิบตั ิและทดสอบความสามารถพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อตัดสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

10 นักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วัน/เดือน/ปี
18 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560 ถึง
9 ตุลาคม 2560
3-9 ตุลาคม 2560
3-11 ตุลาคม 2560
3-12 ตุลาคม 2560
3-13 ตุลาคม 2560

24 ตุลาคม 2560

28 ตุลาคม 2560
8 พฤศจิกายน 2560
12 ธันวาคม 2560
15-19 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560

12 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

10-20 พฤษภาคม 2561

13 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / แสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET

26-29 กรกฎาคม 2561

14 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
หมำยเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

14 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
2. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
4. โครงการผู้ทมี่ ีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
1. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็น ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็ นนั กศึกษาผู้ใหญ่ ที่ก าลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุ กเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เมื่ อสิ้น ปีก ารศึก ษา 2560 แล้วนั กเรีย นต้ องส าเร็จการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์ ที่ โรงเรีย น
กาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 จะต้ อ งพั ก อาศั ย หอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ยกเว้ น นิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75

2.

3.

4.
5.

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
สายศิลป์คานวณ
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
- ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความพิการทางสายตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกหลักสูตร
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกหลักสูตร
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
คณะนิตศิ าสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
คณะศึกษาศาสตร์
5.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
- มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00

1.3 คุณสมบัติความสามารถทางด้านกีฬา
1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือ
2. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการ
แข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1–3 ในรอบชิงชนะเลิศภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันที่เปิด
รับสมัคร
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3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
3.1 เทควันโด
จานวน 2 คน
3.2 คาราเต้-โด
จานวน 4 คน
3.3 เปตอง
จานวน 4 คน
3.4 ยูโด
จานวน 2 คน
3.5 ว่ายน้า
จานวน 5 คน
3.6 ครอสเวิร์ด
จานวน 4 คน
3.7 ฟุตบอลชาย
จานวน 6 คน
3.8 ฟุตซอล
จานวน 7 คน
3.9 วอลเลย์บอล
จานวน 8 คน
3.10 บาสเกตบอล
จานวน 10 คน
3.11 เทเบิลเทนนิส
จานวน 8 คน
3.12 เทนนิส
จานวน 6 คน
3.13 เครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ จานวน 3 คน
3.14 ยูยิตสู
จานวน 2 คน
3.15 แบดมินตัน
จานวน 4 คน
3.16 กอล์ฟ
จานวน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 82 คน
4. ในกรณีที่คุณ สมบัติผู้สมัครไม่ เป็นไปตามประกาศให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้านกีฬา
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์, ประวัติ และผลงาน รวม
30 คะแนน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รวม
20 คะแนน
3. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
รวม
50 คะแนน
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ ให้เตรียมชุดกีฬามาในวันที่ทาการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
1.5 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามประเภทกีฬา
3. นาผลผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามประเภทกีฬา ถ้ามีผู้ผ่านเกินกว่าจานวนรับของแต่ละ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะนาผลคะแนนของการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา นามาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป
1.6 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
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เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
2. พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กาหนด และนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครที่
ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2560
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท
4. ให้ผู้สมัครนาส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 1.7 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
มหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2560
1.7 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาผลงานการแข่งขันที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสมงาน Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)

** ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และการชาระเงินได้ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให้ กั บ หน่ ว ยรั บ เข้ า ศึ ก ษา งานทะเบี ยนนิ สิ ต และประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

จานวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
02020300310 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
02020300410 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
02020300510 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2
2
3

02020700110 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1

02020700310 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
02021000110 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

1

02021000210 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
02021000310 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3
3

คณะนิติศาสตร์
02021600110 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

2

3

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
(หลักสูตร 5 ปี)
02020800910 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
02020800810

รวมทั้งสิ้น

12
2
34
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2. โครงการผูท้ มี่ ีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็น ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็ นนั กศึกษาผู้ใหญ่ ที่ก าลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 จะต้ อ งพั ก อาศั ย หอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ยกเว้ น นิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
สายศิลป์คานวณ
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
- ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความพิการทางสายตา
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2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกหลักสูตร
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกหลักสูตร
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
4. คณะนิตศิ าสตร์
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
5. คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือต้องเคยเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
1.2 เข้ าร่วมประกวดแข่ งขัน ในรายการประกวดต่างๆ ตั้ งแต่ ระดับ จั งหวัด ระดั บ ภาค ระดั บ ประเทศ
เป็นต้น
2. นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ส มั ค รในข้ อ 1 ทุ ก คน ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากทั ก ษะในแต่ ล ะด้ า นตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการเข้าร่วมประกวด
โครงการ “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ จะสามารถเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกในโครงการลูกพระฆเนศ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนรับที่จัดสรรในคณะต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ดาวรุ่ง
ลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ รอบสุดท้าย จะได้รับคะแนนเพิ่ม 20 คะแนน ในการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) และจานวนรับแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านดนตรี
- นักดนตรี
จานวน
14 คน
3.2 ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- นักร้อง
จานวน
10 คน
3.3 ด้านหางเครื่อง (DANCER)
- หางเครื่อง (DANCER)
จานวน
20 คน
รวมทั้งสิ้น
44 คน
4. การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
นเรศวร
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2.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในแต่ละด้าน
1. ด้านดนตรี
1.1 ความสามารถในการบรรเลงดนตรี
1.2 เทคนิคในการบรรเลงดนตรี
1.3 การแสดงออกหน้าเวที
1.4 ความสามารถหลากหลาย (การบรรเลงดนตรีชนิดอื่นๆ)
2. ด้านนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
2.1 ความไพเราะของน้าเสียง
2.2 ความชัดเจนของอักขระ
2.3 เทคนิคในการขับร้องเพลง
2.4 การแสดงออกรวมทั้งอารมณ์เพลง
2.5 ความหลากหลายในการขับร้องเพลง

30
30
20
20
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20
20
20
20
20
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
3.1 ความสวยงามของท่าทางการแสดง
20 คะแนน
3.2 ความต่อเนื่องของการแสดง
30 คะแนน
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้ตั้งขึ้น
30 คะแนน
3.4 อารมณ์ในการแสดง
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2.5 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ด้านขับร้อง ด้านหางเครื่อง (DANCER)
3. นาผลผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ด้านขับร้อง ด้านหางเครื่อง (DANCER) ถ้ามีผู้ผ่านเกิน
กว่าจานวนรับมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนาผลคะแนนความสามารถแต่ละประเภท นามาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป
2.6 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
2. พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารที่กาหนด ระหว่างวันที่ 3-11
ตุลาคม 2560
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3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท
4. ให้ผู้สมัครนาส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 2.7 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
มหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2560
2.7 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบแสดงผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสม Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)

** ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบสถานะการสมั ค ร และการช าระเงิ น ได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให้ กั บ หน่ ว ยรั บ เข้ า ศึ ก ษา งานทะเบี ยนนิ สิ ต และประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคั ดเลือกได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
2. โครงการผู้ทมี่ ีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
รหัสสาขา
02020300211
02020300311
02020300511
02020300611

02020700111

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
คณะวิศวกรรมศาส
ตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จานวนรับ
1
2
2
3

2

02020700311 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
02021000111 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

2

02021000411 หลักสูตรการแพยทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะนิติศาสตร์

2

02021600111 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์
02021700211 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

2

2

2

คณะศึกษาศาสตร์
02020800911 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
รวมทั้งสิ้น

3
23
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3. โครงการผูท้ มี่ ีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณ สมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ
ดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็ นผู้ ที่มี ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นผู้ ทุพ พลภาพ ไร้ความสามารถ จิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ และไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกาหนด
และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตั วเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย
- เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
- เป็นผู้ไม่มีโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
- มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
- มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดุริยางคศาสตร์ตะวันตก หรือเป็นสมาชิก
วงดุริยางค์
3.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2. พิจารณาจากผลการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เรียงลาดับจากคะแนนสูงสุดไปหาน้อยตามจานวน
การรับของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ได้ผมู้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
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ในการนี้มหาวิทยาลัย อาจประกาศให้ผู้สอบผ่านความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดนตรีไทยหรือ
ดนตรีพื้นบ้าน ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก มากหรือน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคะแนนสอบ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาขาวิชา จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
3.4 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
2. พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารที่กาหนด ระหว่างวันที่ 3-11
ตุลาคม 2560
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท
4. ให้ผู้สมัครนาส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 3.5 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
มหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2560
3.5 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบแสดงผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสม Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)

** ผู้ ส มั ค รสาม ารถ ตรวจ สอบ ส ถาน ะการสมั ค ร แ ล ะก ารช าระเงิ น ได้ ที่ เว็ บ ไซ ด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให้ กั บ หน่ ว ยรั บ เข้ า ศึ ก ษา งานทะเบี ยนนิ สิ ต และประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

จานวนรับ

คณะมนุษยศาสตร์
02021700812 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

30

02021700912 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
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02021701012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

25

รวมทั้งสิ้น

65
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4. โครงการผูท้ มี่ ีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยน
กาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรีย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล่ าเรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เมื่ อเข้าศึ กษาเป็ นนิ สิตชั้น ปีที่ 1 จะต้ องพั กอาศั ยหอพัก ภายในมหาวิท ยาลั ยเท่ านั้น ยกเว้นนิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,
สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาทัศนศิลป์
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.30
2. มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โดยให้นาสาเนาเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อม
กับใบสมัคร หากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สอบความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบ
4.1) วาดเส้น 100 คะแนน (3 ชั่วโมง)
- วาดภาพด้วยดินสอดาแสดงความสามารถในการวางวัตถุ 3 มิติ และ
ความสามารถในการแสดงแสงและเงา (ปฏิบัติตามโจทย์ที่คณะกรรมการ
กาหนด)
4.2) ความถนัดทางด้านการออกแบบ 100 คะแนน (3 ชั่วโมง)
- สร้างภาพไม่จากัดเทคนิค เพื่อแสดงแนวคิดสร้างสรรค์ (ปฏิบัติตามโจทย์
ที่คณะกรรมการกาหนด)
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5. ผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียน ดังนี้
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
1.1 กระดานสเก็ตร์ (พร้อมที่หนียบกระดาษ) ขนาด 40X60 CM.
1.2 ดินสอดา EE (เพื่อวาดเส้น) พร้อมยางลบ มีดเหล่าดินสอ
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
2.1 ดินสอ ยางลบ พู่กัน เบอร์ 2, 4, 6, 8 และ 12 อุปกรณ์การเขียนแบบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก
สามเหลี่ยม วงเวียน ฯลฯ
2.2 ดินสอสี, สีโปสเตอร์, สีพาสเทล
(โดยทางภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะจัดเตรียม หุ่นนิ่ง และอุปกรณ์
การสอบอื่นไว้ให้ในวันสอบ)
4.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขา
2. พิจารณาคะแนนสอบความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยต้องได้คะแนนรวม 2 รายวิชา
ไม่ต่ากว่า 50 % และนามาเรียงลาดับคะแนนโดยพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามจานวนรับของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา เพื่อประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการนี้มหาวิทยาลัย อาจประกาศให้ผสู้ อบผ่านความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบมากหรือ
น้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคะแนนสอบและคุณสมบัติทเี่ หมาะสมในการเข้าศึกษาต่อของ
แต่ละสาขาวิชา จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
4.4 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560
5. พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารที่กาหนด ระหว่างวันที่ 3-11
ตุลาคม 2560
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท
7. ให้ผู้สมัครนาส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 4.5 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
มหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2560
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4.5 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเสองผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสม Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)

** ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบ สถาน ะการสมั ค ร และการช าระเงิ น ได้ ที่ เว็ บ ไซ ด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รให้ กั บ หน่ ว ยรั บ เข้ า ศึ ก ษา งานทะเบี ยนนิ สิ ต และประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ประจาปีการศึกษา 2561
4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จานวนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
02021500213 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)
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02021500313 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)

5

02021500413 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

5

รวมทั้งสิ้น
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5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2560
6. สอบภาคปฏิบัติ/ทดสอบความสามารถพิเศษ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
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7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
8. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearing House)
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
9. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
11. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ และพิมพ์ใบชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561
11.2 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
12. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
13. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

