โครงการผลิตครูคณ
ุ ภาพ
๑. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ ๑) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ และ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา ซึ่งกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ได้กล่าวถึงพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้มีคุณภาพ
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพครู ถือว่าเป็นการผลิตครูที่มีคุณภาพ ดึงคนเก่ง คนดีมาเป็นครู การพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ การใช้ครูในภาระการสอน การให้กําลังใจกับครูที่สอนดี เพื่อยกย่องให้ครูได้มี
เกียรติและมีวทิ ยฐานะที่สูงขึน้ ซึ่งในปี พ.ศ ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปี
คุณภาพครู การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาครู ตามนโยบาย ๖
เดือน ๖ คุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องยอมรับว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ประเทศไทยได้
ดําเนินการมา หรือการปฏิรูปการศึกษาในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็นที่ทราบและเข้าใจกันดีว่า
ปัจจัยชี้ขาดความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษานั้นอยู่ที่ครู ดังนั้น หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาหรือคุณภาพของผู้เรียนคือ คุณภาพครู
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีนโยบายในการผลิตครูคุณภาพ โดย
คณะศึกษาศาสตร์ต้องการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจในการเรียนคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี) ด้วย
โควตาพิเศษ ซึ่งการผลิตครูคณ
ุ ภาพจะทําความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน ๑๗
จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี)

๒) เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพ
ครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอบรมที่เข้มข้น
๓. รูปแบบการผลิต
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)
๔. สาขาวิชาที่จะผลิต ได้แก่
๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒) สาขาวิชาเคมี
๓) สาขาวิชาชีววิทยา
๔) สาขาวิชาฟิสิกส์
๕) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๖) สาขาวิชาภาษาไทย
๗) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๕. เงื่อนไข
๑) นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในลําดับที่ ๑ – ๕ ของโรงเรียน และมีผลการเรียน ๓.๕๐
ขึ้นไป จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒) นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในลําดับที่ ๑ – ๑๐ ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) นิสิตจะต้องอยู่หอพักตลอดการเป็นนิสิตครูและเข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆ ครบ
ตามหลักสูตร
๖. เป้าหมาย
๑) เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลิตครู จํานวน ๒๐๐ คน/ปี ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี)

๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ได้ครูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. ได้ครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู
๗. งบประมาณ
จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
ทุนการศึกษา จํานวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นงบประมาณในการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูคุณภาพในการประชาสัมพันธ์ การจัด
สอบ/หรือการคัดเลือกผู้มีความสามารถเพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตครูคุณภาพ การจัดกิจกรรม
ร่วมกันของผู้รับทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๘. การบริหารโครงการ
โครงการนี้มีขอบข่ายการดําเนินงานครอบคลุม ๑๗ จังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยมี
เป้าหมายเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู โดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เป็นคนดี มีผลการเรียนดี และมีความรักความศรัทธาวิชาชีพครู เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึง่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการสอนสาขาวิชาชีพครู เพื่อผลิตครูคุณภาพที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
๙. วิธีการติดตาม
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ จะดําเนินการประเมินเป็นระยะๆ ในแต่
ละรุ่น โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของผู้ที่กําลังศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนความสําเร็จของโครงการฯ และใน
ภาพรวมของโครงการ

๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑) สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีความสามารถสูง มีผลการเรียนดี และรักศรัทธา
วิชาชีพครู เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์
๒) สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพและความสามารถสูงเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ
๓) สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนิสิตและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๔) มีการประสานงานในลักษณะเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการ
สร้างกําลังคนด้านวิชาชีพครูให้ตรงกับความต้องการของประเทศมากขึน้

ประกาศคณะ
ป
ะศึกษาศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัลัยนเรศวร
เรื่อง การคั
ก ดเลือกเขข้าเป็นนิสิตทุนโครงการผลิลิตครูคุณภาพ
พ ประจําปีกาารศึกษา ๒๕๕๕๖
___________________________________
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิททยาลัยนเรศวรร จะดําเนินกาารคัดเลือกเข้า้ เป็นนิสิตทุนโครงการ
โ
ผผลิตครูคุณภาาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕๖ โดยมีรายยละเอียดปฏิทิทนิ ดําเนินการ ดังนี้
๑๑. รับสมัครสอบคั
ร
ดเลือกเข้
ก าเป็นนิสิตททุนฯ
๑ – ๑๕ พฤศศจิกายน ๒๕๕๕๕
โดยสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครรด้วยตนเอง
๒๒. ประกาศศรายชื่อผู้มีสทธิ
ทิ ์เข้ารับการสัสัมภาษณ์
๑๐ ธันวาาคม ๒๕๕๕
๓๓. สอบสัมภาษณ์
ภ
๑๖ ธันวาาคม ๒๕๕๕
๔๔. ประกาศศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๒๖ ธันวาาคม ๒๕๕๕
๕๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกกรรอกข้อมูลการรยืนยันสิทธิ์
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖
และพิมพ์พใบชําระค่าธรรมเนียมการรศึกษา
ผ่านระบบบเครือข่าย Innternet
าศึกษาา
๖๖. รายงานตตัวยืนยันสิทธิการเข้
์
๕ – ๖ มกรราคม ๒๕๕๖
ในมหาวิทยาลัยนเรศววร
๗๗. เปิดภาคเรียน
จะแจ้งให้ททราบภายหลัง
จึงประะกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน
น
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒

(รองศาาสตราจารย์ ดร.สํ
ด าราญ มีแจ้
แ ง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ย

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการผลิตครูคุณภาพ
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
__________________________________
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อรับนิสิตทุนโครงการ
ผลิตครูคุณภาพ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐๐ คน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๑) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒) กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ โดย
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน
ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
๓) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๔) เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้าบแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรค
เรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
๕) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

๖) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนําผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัย
๗) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่า
เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มี
อยู่แล้ว หรือทีจ่ ะมีต่อไปอย่างเคร่งครัดทุกประการ
๘) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา
๒. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒) ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายด้วย)
๓) สําเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒ ชุด
๔) หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด
๖) สําเนาทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนา จํานวน ๒ ชุด
๗) ใบรับรองแพทย์
๓. จํานวนรับ
กําหนดจํานวนรับทั้งหมด ๒๐๐ คน โดยจัดสรรจํานวนรับแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
ลําดับที่
สาขาวิชา
จํานวนรับ
๑
คณิตศาสตร์
๓๐
๒
เคมี
๓๐
๓
ชีววิทยา
๓๐
๔
ฟิสิกส์
๓๐
๕
ภาษาอังกฤษ
๓๐
๖
ภาษาไทย
๒๕
๗
คอมพิวเตอร์ศึกษา
๒๕
รวม
๒๐๐

๔. การรับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการฯ
๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง
www.edu.nu.ac.th โดยให้กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ตามข้อ ๒
ของประกาศให้ครบถ้วน ส่งไปยัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของ
ตนเองให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิสมัครสอบหรือไม่ หากพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
๕. การคัดเลือก
กําหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้
สําหรับเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
ทาง www.edu.nu.ac.th
๖. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทาง
www.edu.nu.ac.th และการพิจารณาตัดสินผลของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. เงื่อนไขการได้รับทุนโครงการผลิตครูคุณภาพ.
ก่อนรับทุน จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐
ขณะศึกษา จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
และเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด
๘. ทุนการศึกษา
ผู้ที่มีผลการเรียนดีเป็นลําดับที่ ๑ – ๑๐ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการผลิตครูคุณภาพ
จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท

๙. กการรายงานตัตัว
๑ ผู้ที่ได้รับการคั
๑)
ก ดเลือกกรรอกข้อมูลการรยืนยันสิทธิ์ แลละพิมพ์ใบชํารระค่าธรรมเนียม
ย
การศึกษาาผ่านระบบเครืรือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ www.acad.nu.ac.tth/register ระะหว่าง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕๕ ถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕๖
๒ รายงานตััวยืนยันสิทธิ์กการเข้าศึกษาในนมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒)
ย
วันที่ ๕ – ๖ มกราคม
๒๕๕๖
๑๐. เปิ
เ ดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จะแจ้งให้้ทราบภายหลังั

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยททั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายยน พุทธศักราาช ๒๕๕๕

(รองศาาสตราจารย์ ดร.สํ
ด าราญ มีแจจ้ง)
คณบดีคณะะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยนเรศวร

เลขที่ใบสมัคร.........................

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว
1 รูป

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556
โครงการผลิตครูคณ
ุ ภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(โปรดกรอกข้อความ โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และทําเครื่องหมาย  ช่อง )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – สกุล  นาย  นางสาว................................................................................................................อายุ.......................ปี
เพศ
 ชาย  หญิง
1.2 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................เชื้อชาติ....................สัญชาติ....................ศาสนา....................
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.................หมู่ที่.................ซอย................................................ถนน.......................................................
ตําบล............................................อําเภอ..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................
1.4 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.................หมู่ที่.................ซอย................................................ถนน.......................................................
ตําบล............................................อําเภอ..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................
1.5 e-mail…………………..........................……………….............…………………เบอร์โทรศัพท์........................................................................
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ระดับชั้น
สถานศึกษา
ปีที่สําเร็จ
คะแนน
สายวิชาที่
การศึกษา
เฉลี่ยสะสม
สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.........................................................
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสมัครสอบเข้าศึกษา
ข้าพเจ้าขอสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการผลิตครูคุณภาพ ดังนี้
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา..........................................................................รหัสสาขาวิชา.................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดทุกประการ หากตรวจพบว่า ข้าพเจ้า
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ได้สําเนาหลักฐานการสมัคร
มาด้วยดังแนบ
ลงชื่อ …………………………........................…............………. ผู้สมัคร
(…………….......................………............………………)
วันที่…....….เดือน………......…………..พ.ศ………...…
สําหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานแล้ว
 เอกสารครบถ้วน
 ขาดหลักฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายด้วย)
 สําเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 ชุด
 หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
 สําเนาทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนา จํานวน 2 ชุด
 ใบรับรองแพทย์

