ระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครและเปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2563
หลักสูตรระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

- ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษ)

- ศศ.ม. (ภำษำไทย)

- ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์)

- ศศ.ม. (คติชนวิทยำ)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- ปร.ด. (ภำษำไทย)

- ปร.ด. (ภำษำศำสตร์)

- ปร.ด. (คติชนวิทยำ)
หลักสูตรระดับปริญญาโท รับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2563
ศศ.ม. ภาษาไทย
แผนจัดการศึกษา
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคเรียนกำรศึกษำ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

จำนวนรับ 5 คน

- แผน ก แบบ ก2 แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์)

จำนวนรับ 5 คน

- แผน ข แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์)

จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร (ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข)
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำภำษำไทย หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง
2. กรณีชำวต่ำงชำติ
2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำภำษำไทย หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือเคย
เรียนวิชำภำษำไทยจำกกำรศึกษำในระบบมหำวิทยำลัยไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต / หรือ
2.2 มีทักษะกำรใช้ภำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีหลักฐำนยืนยันจำกกำรทดสอบสมรรถภำพภำษำไทย
สำหรับผู้พูดภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศของสถำบันภำษำไทยสิรินธร /หรือ Chulalongkorn
University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) / หรือ
2.3 เขียนเรียงควำมภำษำไทยด้วยลำยมือ ควำมยำวประมำณ 1-3 หน้ำกระดำษ แสดงเหตุผลที่ต้องกำรเข้ำ
ศึกษำในหลักสูตร พร้อมทั้งลงนำมรับรองว่ำเป็นข้อเขียนของผู้สมัครเอง เอง ส่งมำพร้อมกับใบสมัคร
เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจำรณำ
ศศ.ม. คติชนวิทยา
แผนจัดการศึกษา
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- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคเรียนกำรศึกษำ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

จำนวนรับ 5 คน

- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์)

จำนวนรับ 10 คน (กรณีผู้ผ่ำนกำร

คัดเลือกไม่ถึง 5 คน ไม่เปิด)
คุณสมบัติเฉพาะ (แผน ก แบบ ก2 ทั้งกรณีจัดการเรียนการสอนวันจันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2. กรณีทเี่ ป็นชำวต่ำงชำติต้องมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีหลักฐำนยืนยันจำกผลกำร
ทดสอบสมรรถภำพภำษำไทยสำหรับผู้พูดภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศของสถำบันภำษำไทยสิรินธร หรือ
Chulalnogkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) หรือ
หำกไม่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภำพภำษำไทย ให้เขียนเรียงควำมเป็นภำษำไทยด้วยลำยมือ แสดงเหตุผลที่
ต้องกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตร ควำมยำวประมำณ 1-3 หน้ำกระดำษ A4 โดยผู้สมัครต้องลงนำมรับรองว่ำเป็น
ข้อเขียนของตนเองจริง และส่งมำพร้อมกับใบสมัครเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรพิจำรณำ
3. กรณีไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดข้ำงต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรสำขำวิชำ
คติชนวิทยำ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดการเรียน
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคเรียนกำรศึกษำ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

จำนวนรับ 5 คน

- แผน ก แบบ ก2 แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์)

จำนวนรับ 5 คน

- แผน ข แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์)

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำขำวิชำภำษำอังกฤษ กำรสอนภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่คณะกรรมกำรหลักสูตรเห็นชอบ กรณีไม่ได้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีทำงภำษำอังกฤษต้องเคยเรียนวิชำภำษำอังกฤษในระดับปริญญำตรีมำไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต และต้องได้
คะแนนเฉลี่ยเฉพำะรำยวิชำภำษำอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 3.50
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
3. ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับกำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งจะมีกำร
ประกำศเป็นครำวๆ ไป
4. มีคะแนนจำกกำรทดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ และผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน
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2 ปี นับจำกวันที่สอบจนถึงวันที่มหำวิทยำลัยได้รับใบสมัคร
- Paper based TOEFL 513
- Internet based TOEFL 65
- IELTS 6.0
- CU-TEP 70
- CEPT B2 (43)
- NU-SET 92
- NU-Writing 70
- TU-GET 600*
- TOEIC 650*
*ผู้สมัครที่ใช้คะแนน TU-GET หรือ TOEIC ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต้องสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษให้ผ่ำน
ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยอีกครั้ง
แผน ข
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำขำวิชำภำษำอังกฤษ กำรสอนภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ หรือสำขำวิชำที่คณะกรรมกำรหลักสูตรเห็นชอบ กรณีไม่ได้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีทำงภำษำอังกฤษต้องเคยเรียนวิชำภำษำอังกฤษในระดับปริญญำตรีมำไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต และต้องได้
คะแนนเฉลี่ยเฉพำะรำยวิชำภำษำอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 3.50
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
3. ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับกำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งจะมีกำร
ประกำศเป็นครำวๆไป
4. มีคะแนนจำกกำรทดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ และผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน
2 ปี นับจำกวันที่สอบจนถึงวันที่มหำวิทยำลัยได้รับใบสมัคร
- Paper based TOEFL 453
- Internet based TOEFL 46
- IELTS 5.5
- CU-TEP 60
- CEPT B2 (40)
- NU-SET 90
- NU-Writing 65
- TU-GET 550*
- TOEIC 550*
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*ผู้สมัครที่ใช้คะแนน TU-GET หรือ TOEIC ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต้องสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษให้ผ่ำน
ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยอีกครั้ง
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
แผนการจัดการเรียน
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคเรียนกำรศึกษำ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะหลักสูตร
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทุกสำขำวิชำ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
รับรอง
2. กรณีนิสิตชำวต่ำงชำติต้องมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีหลักฐำนยืนยันจำกผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพภำษำไทยสำหรับผู้พูดภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศของสถำนบันภำษำไทย สิรินธร หรือ
Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) หรือ
หำกไม่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภำพภำษำไทย ให้เขียนเรียงควำมเป็นภำษำไทยด้วยลำยมือ แสดงเหตุผลที่
ต้องกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตร ควำมยำวประมำณ 1-3 หน้ำกระดำษ A4 โดยผู้สมัครต้องลงนำมรับรองว่ำเป็น
ข้อเขียนของตนเองจริง และส่งมำพร้อมกับใบสมัครเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรพิจำรณำ
3. มีผลกำรเรียนโดยรวมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ปร.ด. ภาษาไทย
แผนจัดการศึกษา รับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2563
- แบบ 1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
- แบบ 2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
- แบบ 2.2 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่น้อยกว่ำ
24 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
แผนจัดการศึกษา รับสมัครในภาคเรียนที่ 2/2563
- แบบ 1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
- แบบ 2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
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- แบบ 2.2 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่น้อยกว่ำ
24 หน่วยกิต จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำสำขำวิชำภำษำไทย หรือ สำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.50
2. มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับภำษำไทย หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
หรือ มีผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที่ สกอ.รับรอง 2 เรื่อง โดยนับ 5 ปีย้อนหลัง
3. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
หลักสูตรแบบ 2.1
ผู้มี สัญชาติไทย ที่จะเข้ำศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ สำขำวิชำภำษำไทย หรือสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้อยู่
ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) หรือมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนวิจัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ มี
ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่สกอ. รับรอง 2 เรื่อง โดยนับ 5 ปีย้อนหลัง
2. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
ชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ำศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำภำษำไทย หรือ สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือเรียนวิชำภำษำไทยจำก
กำรศึกษำในระบบมหำวิทยำลัย ระดับปริญญำตรี ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
2. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทสำขำวิชำภำษำไทย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง จำกกำรศึกษำในระบบ
มหำวิทยำลัยที่ทำวิทยำนิพนธ์ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. มีกำรสอบวัดควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทยก่อนเข้ำศึกษำ
4. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด
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หลักสูตรแบบ 2.2
ผู้มี สัญชาติไทย ที่จะเข้ำศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับตรี สำขำวิชำภำษำไทย หรือสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยมีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.50 และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนวิจัย
ระดับปริญญำตรี
2. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
3.มี คุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรกำหนด
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด
ปร.ด. คติชนวิทยา
แผนจัดการศึกษา รับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2563
- แบบ 1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต จำนวนรับ 1 คน
- แบบ 2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำนวนรับ 4 คน
แผนจัดการศึกษา รับสมัครในภาคเรียนที่ 2/2563
- แบบ 1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต จำนวนรับ 1 คน
- แบบ 2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำนวนรับ 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร (แบบ 1.1)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ 3.25
2. มีผลงำนตีพิมพ์ (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์เพื่อสำเร็จกำรศึกษำ และไม่ใช่ผลงำนที่เป็นผู้แต่งร่วม)
ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนกำรตีพิมพ์ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
หรือมีผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยำ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ มีกรอบแนวคิดในกำร
ทำวิทยำนิพนธ์ (Concept Paper) 1 เรื่อง โดยส่งมำพร้อมกับหลักฐำนกำรสมัครในวันสมัคร
3. มีหนังสือรับรอง (Recommendation) 3 ฉบับ จำกผู้สอน หรือ ผู้บังคับบัญชำ หรือ ผู้ร่วมงำนที่น่ำเชื่อถือ โดย
ส่งมำพร้อมกับหลักฐำนกำรสมัครในวันสมัคร
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4. กรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติ นอกจำกข้อ 1-4 แล้ว จะต้องมีคะแนนจำกผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันที่สอบจนถึงวันที่มหำวิทยำลัยได้รับใบ
สมัคร
- Paper based TOEFL

500

- Computer based TOEFL

173

- Internet based TOEFL

61

- IELTS

5

5. กรณีไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดข้ำงต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรสำขำวิชำ
คติชนวิทยำ
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร (แบบ 2.1)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ 3.25
2. มีผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยำ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
เพื่อสำเร็จกำรศึกษำ) หรือ มีโครงร่ำงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยำ 1 เรื่อง โดยส่งมำพร้อมกับหลักฐำน
กำรสมัครในวันสมัคร
3. มีหนังสือรับรอง (Recommendation) 3 ฉบับ จำกผู้สอน หรือ ผู้บังคับบัญชำ หรือ ผู้ร่วมงำนที่น่ำเชื่อถือ โดย
ส่งมำพร้อมกับหลักฐำนกำรสมัครในวันสมัคร
4. กรณี ที่ เป็ น ชำวต่ำงชำติต้องมีทั กษะกำรใช้ภ ำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้น ไป โดยมีห ลั กฐำนยืนยัน จำกผลกำร
ทดสอบสมรรถภำพภำษำไทยสำหรับผู้พูดภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศของสถำบันภำษำไทยสิรินธร หรือ
Chulalnogkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language (CU-TFL) ห รื อ
หำกไม่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภำพภำษำไทย ให้เขียนเรียงควำมเป็นภำษำไทยด้วยลำยมือ แสดงเหตุผลที่
ต้องกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตร ควำมยำวประมำณ 1-3 หน้ำกระดำษ A4 โดยผู้สมัครต้องลงนำมรับรองว่ำเป็น
ข้อเขียนของตนเองจริง และส่งมำพร้อมกับใบสมัครเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรพิจำรณำ
5. กรณีไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดข้ำงต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรสำขำวิชำ
คติชนวิทยำ
ปร.ด. ภาษาศาสตร์
แผนการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
- แบบ 1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต จำนวนรับ 3 คน
- แบบ 2.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่
น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำนวนรับ 2 คน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะหลักสูตร (แบบ 1.1)
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำภำษำศำสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.50
2. มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรหรือผลงำนวิชำกำรในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
ปริญญำโท
3. มีโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร (แบบ 2.1)
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำภำษำศำสตร์ หรือทำงด้ำนภำษำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.25
2. มีเอกสำรควำมคิดรวบยอดวิทยำนิพนธ์ (concept paper)
ระบบการศึกษา
ระดับปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคเรียนกำรศึกษำ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) เน้นกำรวิจัยและกำรทำวิทยำนิพนธ์
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 2 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์) เน้นกำรวิจัยและกำรทำวิทยำนิพนธ์
- แผน ก แบบ ก2 แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์) เน้นกำรวิจัยและกำรทำวิทยำนิพนธ์
- แผน ข แบบ 3 ภำคกำรศึกษำ (เรียนวันเสำร์ – อำทิตย์) เน้นกำรวิจัยและกำรทำวิทยำนิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
- แบบ 1.1 เน้นกำรวิจัย สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต
ระยะเวลำกำรศึกษำ 3 ปี (6 ภำคกำรศึกษำ)
- แบบ 2.1 เน้นกำรทำวิจัยและศึกษำงำนรำยวิชำ สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ
36 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต ระยะเวลำกำรศึกษำ 3 ปี (6 ภำคกำรศึกษำ)
- แบบ 2.2 เน้นกำรทำวิจัยและศึกษำงำนรำยวิชำ สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ
48 หน่วยกิต และเรียนวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต ระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี (8 ภำคกำรศึกษำ)
การสมัคร
สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 1,000 บาท สมัครผ่ำนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.graduate.nu.ac.th โดยชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ทุกสำขำทั่วประเทศ และให้ผู้สมัครดำเนินกำรส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร และสำเนำหลักฐำนกำรชำระเงิน
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ส่งให้กับ หน่วยรับเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร ตำบลท่ำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
ส่งถึง....
หน่วยรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
*** ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรสมัครและกำรชำระเงินได้ที่ เว็บไซต์ www.admission.graduate.nu.ac.th
เอกสำรสำเนำทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้อง และระบุสำขำวิชำที่สมัคร กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร ได้ชำระเงินค่ำ
สมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครให้กับ หน่วยรับเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
นเรศวร เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำหรับผู้ที่สมัครผ่ำนเว็บไซต์ต้องส่งเอกสำรดังนี้
1.1 ใบสมัครที่พิมพ์มำจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยมุมขวำบนของใบสมัคร และนำไปชำระเงิน
ณ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ โดยต้องมีตรำประทับจำกธนำคำร
1.2 หลักฐำนแสดงคุณวุฒิ
- ผู้สมัครที่สำเร็จกำรศึกษำแล้วให้ใช้สำเนำใบแสดงผลกำรเรียน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนำใบปริญญำบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำยในระดับปริญญำตรี ให้ใช้ใบรับรองจำกสถำนศึกษำ
ว่ำกำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำย และใบแสดงผลกำรเรียนก่อนสำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
1.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องทั้งด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลัง จำนวน 1 ฉบับ
1.4 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐำนกำรสมรส (ถ้ำมี)
1.5 คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ ผู้บริหำรสูงสุดของสถำบันลงนำมรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครและ
ประทับตรำสถำบัน (ถ้ำมี)
1.6 สำเนำผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP หรือผลสอบของกองพัฒนำภำษำและ
กิจกำรต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยนเรศวร (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
1.7 หลักฐำนกำรชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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อนึ่ง หำกตรวจสอบพบว่ำ ใบสมัครที่ขำดควำมสมบูรณ์ หรือผู้ สมัครขำดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สำมำรถสมัคร
คัดเลือกได้ หรือหมดสิทธิ์ในกำรคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ และในกรณีที่ตรวจพบกำรสมัครมีกำรปลอม
วุฒิกำรศึกษำหรือเอกสำรหลักฐำน มหำวิทยำลัยจะถอนสถำนภำพกำรเป็นนิสิต และจะดำเนินคดีตำมกฎหมำย
วิธีการคัดเลือก
บัณฑิตวิทยำลัยส่งใบสมัครให้คณะ/วิทยำลัย/สถำบันพิจำรณำคัดเลือกสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาของผู้สมัครแต่ละเดือน
สัปดำห์สุดท้ำยของทุกเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- ภำคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 1 มิถุนำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครสำมำรถสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ ของกองพัฒนำภำษำและกิจกำรต่ำงประเทศ (DIALD)
มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ และศึกษำรำยละเอียดกำรสอบวัดควำมรู้
ภำษำอังกฤษได้ที่ www.diald.nu.ac.th

ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ภำคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 5-19 มิถุนำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 6-20 พฤศจิกำยน 2563

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
- ภำคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 20 มิถุนำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563
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วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- ภำคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 20 มิถุนำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563

เปิดภาคเรียน
- ภำคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 22 มิถุนำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

- ภำคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 26 ตุลำคม 2563

- ภำคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 29 มีนำคม 2564

ปิดภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก2 (2 ภำคกำรศึกษำ) จันทร์-ศุกร์ ตลอดหลักสูตร 90,000บำท
- แผน ก แบบ ก2 (2 ภำคกำรศึกษำ) เสำร์-อำทิตย์ ตลอดหลักสูตร 120,000 บำท
- แผน ก แบบ ก2 (3 ภำคกำรศึกษำ) เสำร์-อำทิตย์ ตลอดหลักสูตร 120,000 บำท
- แผน ข (3 ภำคกำรศึกษำ) เสำร์-อำทิตย์ ตลอดหลักสูตร 120,000 บำท

ระดับปริญญาเอก
- แบบ 1.1 (2 ภำคกำรศึกษำ) ตลอดหลักสูตร 300,000 บำท
- แบบ 2.1 (2 ภำคกำรศึกษำ) ตลอดหลักสูตร 300,000 บำท
- แบบ 2.2 (2 ภำคกำรศึกษำ) ตลอดหลักสูตร 400,000 บำท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบัณฑิตศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์ โทรศัพท์ 0 5596 2067
หน่วยธุรกำร โทรศัพท์ 0 5596 2055
ประธำนหลักสูตร ศศ.ม. ภำษำอังกฤษ ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง โทรศัพท์ 0 5596 2020
e-mail : rapichai2002@yahoo.com
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ประธำนหลักสูตร ศศ.ม. ภำษำไทย

รศ.ดร.สุภำพร คงศิริรัตน์ โทรศัพท์ 0 5596 2060
e-mail : supapornk7@yahoo.com
ประธำนหลักสูตร ปร.ด. ภำษำไทย
รศ.ดร.ธัญญำ สังขพันธำนนท์ โทรศัพท์ 0 5596 2172
e-mail : phaitoon.thanya@Gmail.com
ประธำนหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. ภำษำศำสตร์ ผศ.ดร.ชมนำด อินทรจำมรรักษ์ โทรศัพท์ 0 5596 2112
e-mail : katechommanad@gmail.com
ประธำนหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด. คติชนวิทยำ ดร.อรอุษำ สุวรรณประเทศ โทรศัพท์ 0 5596 2106
e-mail : onusas@nu.ac.th

