"แก้ไขเปลีย่ นแปลง"
ปฏิทิน (รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ
ประจาปีการศึกษา 2561
ที่

วัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ
เดิม
เปลีย่ นแปลงเป็น

รายการ

1 ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน
2 2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th
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2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internetได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร จานวนเงิน 500 บาท
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานการสมัค และ portfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าทดสอบภาคปฏิบัติ, ความสามารถพิเศษ และสอบสัมภาษณ์
ทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ
7.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
7.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติและความสามารถพิเศษ
เฉพาะโครงการข้อ 7.1 และ 7.2
ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
9.1 ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
1) โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
2) โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9.2 สอบสัมภาษณ์
1) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
2) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
3) โครงการ YSC
4) โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp)
5) โครงการ สอวน.
6) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ
7) โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
8) โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านการสอบสัมภาษณ์)
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

12 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิผ์ ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
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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

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
10 พฤศจิกายน 2560

28 ตุลาคม 2560

12 พฤศจิกายน 2560

-

15 พฤศจิกายน 2560

28 ตุลาคม 2560

19 พฤศจิกายน 2560

8 พฤศจิกายน 2560

23 พฤศจิกายน 2560

12 ธันวาคม 2560

12 ธันวาคม 2560

15-19 ธันวาคม 2560

15-19 ธันวาคม 2560

"แก้ไขเปลีย่ นแปลง"
ปฏิทิน (รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ
ประจาปีการศึกษา 2561
ที่

วัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ
เดิม
เปลีย่ นแปลงเป็น

รายการ

13 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าไปยืนยันสิทธิผ์ ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

22 ธันวาคม 2560

22 ธันวาคม 2560

และมีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
14 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
15 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / แสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET
16 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561 26-29 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
*กาหนดการที่มีการเปลี่ยนแปลง
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14 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
ดังต่อไปนี้
1. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

(Young Scientist Competition)
2. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
(Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advanced Electronic Camp)

1. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
ตามที่ ส านั ก พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์บริหารการจัดการเทคโนโลยีจัดประกวด
โครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงาน, สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถ
นาไปพัฒนาต่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมอื่นได้ โดยเปิดกว้างในเกือบทุกสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าต่อไปในอนาคต
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้ อยู่ใ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลัง
ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรี ยนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทา
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
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6. ต้องผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) ในระดับประเทศ
7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผล
การสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
9. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
1.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล. สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ, สาขาวิชาวิศวกรรมสสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
3. สอบสัมภาษณ์
1.4 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ได้ไม่เกิน 1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์http://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 1.5 โดยจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ให้กับมหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72
พรรษาฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่
3-13 ตุลาคม 2560
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1.5 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. สาเนาผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสมงาน Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
** ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และการชาระเงินได้ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้ สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
1. โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จานวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
02020700114 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1

02020700214 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

02020700314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1

02020700414 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1

02020700514 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1

02020700614 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

1

4
02020700714 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1

02020700814 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

1

รวมทั้งสิ้น
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2. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
(Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)
ตามที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูงขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทาการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประบุกต์ใช้งานต่างๆ
ด้วยตนเอง และยังเป็นการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
1. ต้องเป็นผู้ อยู่ใ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลัง
ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอั นตราย โรงเท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
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5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. ต้องผ่านการคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ที่จัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU e-Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)
7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการ
สอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
9. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ,
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี และคณิตศาสตร์ แต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
2.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
3. สอบสัมภาษณ์
2.4 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ได้ไม่เกิน 1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์http://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 2.5 โดยจัดส่งทาง
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ไปรษณีย์ให้กับมหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72
พรรษาฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่
3-14 ตุลาคม 2560
2.5 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. สาเนาผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา (แฟ้มสะสมงาน Portfolio)
7. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
** ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และการชาระเงินได้ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว**
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ (เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2561
2. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผา่ นการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์

(Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จานวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
02020700115 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1

02020700215 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

02020700315 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1

02020700415 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1

02020700515 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1

02020700615 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

1

02020700715 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1

7
02020700815 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
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3. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 24 ตุลาคม 2560
4. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2560

*กําหนดการแก้ ไขเปลียนแ ปลง ให้ตรวจสอบจากปฏิทินข้างต้น

5. ประกาศรายชื่อผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
มหาวิทยาลั ยประกาศรายชื่อผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearing House)
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และพิมพ์ใบ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561 และให้นาไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 พิมพ์ใบกาหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา), โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจาปีการศึกษา
2561
10. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
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11. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2560

(รอง
ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์

