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พันธกิจ
1. สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต
การสนับสนุนและใหบริการทางการศึกษาแก คณะ/หนวย
งาน/นิสติ ตัง้ แตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ทัง้ ระดับปริญญา
ตรี โท และเอก
2. สนับสนุนดานมาตรฐานทางวิชาการ
การสนับสนุนการใหบริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๓ กลุมวิชา คือ กลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุม วิทยาศาสตรสขุ ภาพ กลุม สังคมศาสตร ให
บริ ก ารด า นการจั ด การเรี ย นการสอน อํ า นวยความสะดวกการใช
หองเรียนหองประชุมและพืน้ ทีใ่ ชสอยอืน่ ๆ แกผรู บั บริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การสนับสนุนใหบริการ แนะแนวสัญจร รวมงานตลาดนัด
หลั ก สู ต รเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใหความรูด า นการศึกษาตอ ในสถาบันอุดมศึกษา แก
ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ เปนหนวยงานสนับสนุนดานการ
ใหบริการจัดสอบ ใหกบั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) สทศ.ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนดานงานวิจัย
การสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน ทํางานวิจัยสถาบัน
เพื่ อ พั ฒ นาองค ก รไปสู  เ ป า หมาย และสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
5. สนับสนุนดานบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
การใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การให
บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจงขอมูลขาวสาร
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“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการดานการศึกษาที่
ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทําใหมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนมหาวิทยาลัยระดับแนวหนา ในกลุม 10
อันดับแรกของประเทศ”
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ปฏิทิน
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประจําปการศึกษา 2557 (แกไขเพิ่มเติม)
ลําดับที่

กิจกรรม

1

การขอรับใบสมัคร
1.1 Download จาก www.acad.nu.ac.th/acad_admission/
1.2 งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)

2

การรับสมัครและการชําระเงินคาสมัคร
2.1 สมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ www.admission.nu.ac.th
โดยชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครและสงใบสมัคร
พรอมหลักฐานการสมัครใหกับงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา)
ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและการชําระเงินไดที่
www.admission.nu.ac.th
2.2 สมัครทางไปรษณีย โดยชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท เปนไปรษณีย
ธนาณัติ ในนาม ผูอาํ นวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ เคานเตอรมหาวิทยาลัยนเรศวร 00036

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

ภาคเรียนที่ 1/2557

ภาคเรียนที่ 2/2557

ขอรับใบสมัคร ไดตลอดทั้งป

รับสมัคร
ตลอดทั้งป

2.3 สมัครดวยตนเอง โดยชําระคาสมัคร 1,000 บาท
ณ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตึก QS)
(ในวันและเวลาราชการเทานั้น)
3

สงใบสมัครใหคณะ/วิทยาลัย/สถาบันพิจารณา

สัปดาหสุดทายของทุกเดือน

4

ประกาศผลการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

สัปดาหสุดทายของทุกเดือน

5

รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทดสอบความรูภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 สิงหาคม 2557

วันที่ 6 ธันวาคม 2557

6

ปฐมนิเทศนิสิตใหม

วันที่ 10 สิงหาคม 2557

วันที่ 7 ธันวาคม 2557

7

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร

แจงใหทราบภายหลัง

แจงใหทราบภายหลัง

8

เปดภาคเรียน
8.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคปกติ)

วันที่ 11 สิงหาคม 2557

วันที่ 5 มกราคม 2558

8.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

วันที่ 16 สิงหาคม 2557

วันที่ 8 ธันวาคม 2557
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โดย นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา

ทุกวันนีข้ า วทางหนาหนังสือพิมพรายวันและโทรทัศนสว นใหญ มักเปนขาวอาชญากรรม การ
ใชความรุนแรง ปญหาครอบครัว ปญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบงบอกถึง
ความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปญหาดังกลาวปรากฏมากขึ้นในกลุมเด็กและ
เยาวชนที่เปนกําลังของชาติดวย ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกรองใหผูที่เกี่ยวของ
ควรเรงใหความสนใจแกไขปญหานีใ้ นกลุม เด็กและเยาวชนโดยดวน กอนทีท่ กุ อยางจะสายเกินจะเยียวยา
โดยทุกภาคสวนในสังคมไมวา จะเปนสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองสถาบันศาสนา
สถาบันสื่อมวลชนรวมทั้งสถาบันวิชาชีพตาง ๆ ตางรวมมือกันทําบทบาทหนาที่ของตนเองในการสรรค
สรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหเกิดขึ้นในสังคมได
อยางไรก็ตามปญหาสําคัญในขณะนี้คือสถาบันครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ของตนในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับสมาชิกในครอบครัวไดจนกลายเปนชีวิตจริง รวมทั้งการที่พอแมสวน
ใหญมกั ยกบทบาทดังกลาวใหกบั โรงเรียน ครูอาจารยเปนผูท าํ หนาทีน่ แี้ ทนตน ดังนัน้ ครอบครัวตองตระหนักถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึน้ ใน
ชีวิตลูกของตนโดยเริ่มจาก
สรางคานิยม เปนคนดีมีคุณธรรม
ปจจุบันสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกําลังเสื่อมลงเนื่องมาจากรากฐานปรัชญาความคิดและคานิยมที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักศีล
ธรรมและคุณธรรมอันดี พอแมจําเปนที่จะตองชี้ใหลูกเห็นอยางชัดเจนวา อะไรถูก อะไรผิด และอะไรที่มีคา อะไรที่นารังเกียจ รวมทั้งฝกลูกใหสามารถคิด
วิเคราะหและใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไดโดยการตั้งคําถามเชิงปรัชญากับคานิยมตาง ๆ ที่ไมถูกตองในสังคม
สรางแรงจูงใจใหทําสิ่งดี
การสรางแรงจูงใจเปนการเปลี่ยนกระบวนความคิดใหเห็นคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรม
จริยธรรมพอแมสามารถสรางแรงจูงใจใหลูกเปนคนดีมีคุณธรรมไดโดย
*การสัง่ สอนอบรมโดยสามารถอางอิงจากหลักคําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอน
อยางเปนธรรมชาติผานขาวสารที่เกิดขึ้นรอบตัว
*การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปนแบบอยางชีวติ ในการทําดีและยืนหยัดในคุณธรรมหรือชีน้ าํ ใหเรียน
แบบอยางบุคคลสําคัญที่กระทําความดีงามใน
*การใหรางวัลเมื่อทําความดี เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพื่อใหเห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งที่นายกยอง
และภาคภูมิใจ
สรางชองทางใหทําดี
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหสมั ฤทธิผ์ ลไดนนั้ นอกจากการสรางคานิยมและแรงจูงใจทีถ่ กู ตองในการ
ทําความดีแลว พอแมควรสรางชองทางตาง ๆ ที่หลากหลายในการทําความดีใหกับลูกอยางเปนรูปธรรมดวยเชน
กัน อาทิ สนับสนุนใหลูกเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทําความดี พอแมไมควรมุงเนนใหลูกเอาแตเรียนหนังสือเพียง
อยางเดียว แตควรสนับสนุนใหลูกไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือชมรมตาง ๆ ในการชวยเหลือสังคม นําลูกใหมีสวนรวมในการเรียกรองคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเมื่อเห็นความไมชอบมาพากล ความตกตํ่าทาง
คุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ควรพาลูกใหมีสวนรวม ตัวอยางเชน รวมลงชื่อรณรงคตอ ตานเรื่องการเปดรานจําหนายสุราบริเวณใกลเคียง
กับสถานศึกษา เปนตน
สรางกิจกรรมสงเสริมการทําความดีภายในบาน พอแมสามารถสรางบรรยากาศการทําดีภายในบานโดยการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการ
ทําความดีตาง ๆ อาทิ กิจกรรมสะสมดาวรักษความดี โดยเมื่อลูกทําความดี 1 อยาง เชน ชวยเหลืองานบาน ชวยดูแลนอง จะไดรับดาวไปสะสม 1 ดวง
และสามารถนํามาแลกเปนรางวัลไดในทุก ๆ สิ้นเดือน เปนตน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนในประเทศไดอยางประสบความสําเร็จนั้น
จําเปนตองสรางขึ้นตั้งแตในวัยเยาวใหเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อยางแทจริง สถาบันครอบครัว จึงนับเปนสถาบันลําดับแรกสุดที่สําคัญ
ในการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต
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วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวจรวยพร
สุดสวาสดิ์ (ผูอํานวยการกองบริการการ
ศึกษา) พรอมดวยหัวหนางานไดรว มตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากงานทะเบียนนิสติ และ
สถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จํานวน 7 ทาน เพือ่ เขาศึกษาดูงานทะเบียน
นิสิตและการรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม
2557 กองบริการการศึกษา ไดจัด
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน
โดยไดรบั เกียรติจาก ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเพื่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยโครงการในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหอาจารยไดมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัด การเรียนการสอน รวมทัง้ เกิดแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิภาพตอไป
กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได จั ด
โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศนเพื่อ
การเรียนการสอน เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม
2557 ที่ผานมา ณ หองสัมมนาเอกาทศรถ
210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย
ไดทราบแนวคิด เทคนิค วิธกี ารเขียน Mind
Map และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.
พันธศักดิ์ พลสารัมย ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ แผนที่จิตทัศนกับการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวย Mind Map

4
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วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2557
กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร ได ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รเข า
ศึกษาตอโครงการระบบรับตรง(โควตา)
คณะทั น ตแพทยศาสตร (เพิ่ ม เติ ม )
ประจําปการศึกษา 2557
กองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการอบรม
เรือ่ ง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ณ หองสัมมนาเอกาทศรถ
210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย
เกิดความรูความเขาใจการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning และสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป ซึง่ การอบรมในครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝา ยการนักศึกษาและการเรียนรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning และจัดกิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ
PBL & AL

จุลสารกองบริการการศึกษา 5

Critical Thinking : ·Ñ¡ÉÐÊíÒ¤ÑÞã¹ÂØ¤¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
â´Â : ªÞÒ¾Ñ¹¸Ø ÊØ¸Ã
Critical Thinking หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ หรือการคิดเชิงวิพากษ หมายถึง
การคิด หรือกระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และประเมินเกีย่ วกับขอมูล หรือสภาพ
การณที่ปรากฏ โดยใชความรู ความคิด และประสบการณของตนเองในการสํารวจหลักฐานอยาง
รอบคอบ เพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ซึ่งในการพิจารณากระบวนการคิดวิจารณญาณนั้น
สามารถทําไดโดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการคิดวิจารณญาณ และสวนประกอบของการ
คิดวิจารณญาณ ทั้งนี้ สามารถจัดลําดับขั้นของการคิดอยางมีวิจารณญาณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได
5 ขั้นตอน ไดแก
1. เผชิญหนากับเหตุการณทไี่ มคาดหวัง (Trigger event) เมือ่ สมมติฐานทีค่ าดหวังวานาจะ
เกิดขึน้ ไมสอดคลองกับความจริงทีป่ ระสบ ทําใหเรารับรูถ งึ ความผิดปรกติไปจากสิง่ ทีค่ วรจะเปนหรือ
เกิดการกระทําในทางตรงกันขาม กอใหเกิดความไมสบายใจสับสน สงผลใหเราเริม่ เปลีย่ นมุมมองและ
เรียนรูที่จะคิดในเชิงโตแยง
2. การประเมินสถานการณ (Appraisal) โดยตรวจสอบดวยตนเองอยางละเอียดวาเกิด
สิ่งใดขึ้น เพื่อจะประเมินคาวาจะตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไร
3. การวินจิ ฉัยตรวจสอบอยางละเอียด (Exploration) เริม่ ยอมรับความขัดแยงและพยายาม
หาทางอธิบายความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพื่อลดความรูสึกไมสบายใจ อันนําไปสูขั้นที่ 4 ทําใหเกิด
การคนหาทางเลือกใหม คําตอบใหม แนวคิดใหมๆ การจัดระเบียบโลกทัศนใหม เปนตน
4. พัฒนามุมมองที่แตกตางไปจากเดิม (Development of Alternative Perspectives) เมื่อพบวาสิ่งที่เคยเชื่อ เคยยึดถือ ไมสามารถเปนจริงไดอีกตอไป จึงพยายามหาทางเลือก
ใหม มุมมองใหมและพัฒนามุมมองใหมเหลานั้นในทางปฏิบัติโดยคิดวาจะตองดีกวาเดิม
5. บูรณาการวิธีคิดและพฤติกรรมใหมที่เกิดขึ้น (Integration) โดยคิดวาสิ่งนั้นถูกตอง
และเหมาะสม ขัน้ นีเ้ ปนลําดับขัน้ ของการเปลีย่ นแปลงขัน้ สุดทายทีท่ าํ ใหเกิดโลกทัศนใหม ทัศนคติ
ใหม สมมติฐานใหม และเริ่มเกิดความคุนเคยตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หากทุกคนรูจ กั วิธกี ารคิด พัฒนาความคิดในทุกมิตกิ จ็ ะเปนประโยชน และเปนพืน้ ฐาน
สําหรับผูน าํ ไปปฏิบตั ใิ หรจู กั คิด รูจ กั ไตรตรอง หาวิธกี ารแกปญ
 หาทีเ่ หมาะสม หรือรูจ กั การดําเนิน
ชีวิตอยางมีกลยุทธ มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคตได
ทีม่ า : http://becreativetv.com/blog/2011/11/แนวคิดเกีย่ วกับการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking)
https://www.gotoknow.org/posts/386825
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¶ŒÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÍÒäÇŒã¹ÃÐººÅ§·ÐàºÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹
www.reg.nu.ac.th áÅŒÇ 3 ÃÒÂÇÔªÒ áμ‹ÁÕ
¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¨ÐÅ§·ÐàºÕÂ¹à¾ÔèÁáμ‹ËÁ´ª‹Ç§
àÇÅÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ä»áÅŒÇ¹ÔÊÔμ¨ÐμŒÍ§·íÒ
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

2

¶ŒÒμŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹
ÁÒ¡¡Ç‹Òà¡³±·Õè¡íÒË¹´äÇŒ¨ÐμŒÍ§
ตอบ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹¶ŒÒäÁ‹
ä´ŒªíÒÃÐà§Ô¹ÀÒÂã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´
¨ÐμŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§áÅÐÁÕ

ตอบ นิสติ ตองตรวจสอบวารายวิชาทีจ่ ะลงเพิม่ เปนรายวิชา
ที่คณะเปดใหนิสิตตามแผนการเรียน นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาผานระบบทะเบียนออนไลน
นับจากวันเปดภาคเรียน 2 สัปดาห
กรณีหมดกําหนดเพิ่มรายวิชา 2 สัปดาหตาม
ปฏิทินการศึกษากําหนดแลว หากนิสิตประสงคจะ
ขอเพิ่มรายวิชาหลังกําหนด ตองดําเนินการเขียน
คํารองขอเพิ่มรายวิชา (NU 8) ผานคณบดีตนสังกัด
นําคํารองมายืน่ ทีท่ ะเบียน เจาหนาทีจ่ ะเปนผูด าํ เนิน
การลงทะเบียนเพิม่ รายวิชาให โดยชําระคาปรับตาม
ประกาศฯ

เขียนคํารองทัว่ ไป (NU 18) ขอลงทะเบียนมากกวาเกณฑ ผานอาจารย
ทีป่ รึกษาและคณบดีเพือ่ ใหความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ตองแนบผลการเรียน
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด ว ย นํ า คํ า ร อ งมายื่ น ที่ ง านทะเบี ย น
(สามารถตรวจสอบคํารองผานระบบทะเบียนออนไลนทเี่ มนูตรวจสอบ
คํารอง ไมเกิน 1 วัน) เมื่อคํารองอนุมัติ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียน
เพิ่มได

ตอบ นิสิตไมไดชําระเงินในเวลาที่กําหนด จะถือวา “พนสภาพนิสิต” ตามขอ
บังคับฯและจะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนทั้งหมด
นิสิตตองดําเนินการเขียนคํารอง ขอคืนสภาพนิสิต (NU 7) ยื่นคํารองที่
งานทะเบียนและรอรับทราบผล พรอมรับใบแจงยอดชําระเงินจาก
เจาหนาที่ เพื่อนําไปชําระเงินที่กองคลัง ม.นเรศวร
การชําระเงินตองชําระภายในกําหนดวันที่ประทับตราจากงานทะเบียน หากชําระเลยกําหนด คาปรับจะถูกเพิ่ม
ขึ้นตามอัตราที่ประกาศฯ กําหนดคาธรรมเนียมและคาปรับตามประกาศฯ มีดังนี้
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาโท - เอก
1.คาคืนสภาพนิสิต 1,000 บาท
1.คาคืนสภาพนิสิต 2,000 บาท
2.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 1 จํานวน 100 บาท
2.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 1 จํานวน 200 บาท
3.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 2 จํานวน 200 บาท
3.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 2 จํานวน 400 บาท
4.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 3 จํานวน 300 บาท
4.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 3 จํานวน 600 บาท
5.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหท่ี 4 จํานวน 400 บาท
5.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 4 จํานวน 800 บาท
6.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 5 จํานวน 500 บาท
6.คาปรับรายสัปดาห สัปดาหที่ 5 จํานวน 1,000 บาท
หมายเหตุ กรณีลงทะเบียนในเวลาที่กําหนด ชําระเงินในเวลาที่กําหนดแลว ตองการจะขอเพิ่มรายวิชาจะตองเขียนคํารอง
และชําระคาปรับ รายสัปดาหตามประกาศฯ

¤‹Ò»ÃÑºËÃ×ÍäÁ‹ÍÂ‹Ò§äÃ?
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ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8316-7
ÇÑ¹·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557
ÁÃÀ.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¢ÍÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÃÐºº¡ÒÃÊ‹§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºàÍ¡ÊÒÃ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμ
³ ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ

ÇÑ¹·Õè 11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557
ÇÑ¹à»´ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¢Í§¹ÔÊÔμ»ÃÔÞÞÒμÃÕ ÀÒ¤»¡μÔ à·ÍÁμŒ¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè ·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324

ÇÑ¹·Õè 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557
ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃ¢Íà·ÕÂºâÍ¹ÃÒÂÇÔªÒáÅÐ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324
ÇÑ¹·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557
ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¡ÒÃÂ×è¹¤íÒÃŒÍ§¢ÍÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ ÀÒ¤»¡μÔ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè ·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324
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©ºÑº·Õè 18 »‚·Õè 5 à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

