(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
………………………………………..
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจะให้โอกาสแก่ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย (หลั กสู ตรสองภาษา) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนรับ

จานวน 20 คน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรค
หรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
2.3 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการ
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า) และ 5 (หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้ นปี
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะสมัคร
เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปี และมี
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 รวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 3.00 หรือหาก
เป็นผู้ส มัค รศึก ษาอยู่ในหลัก สู ตรนานาชาติที่ใ ช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องมีผลการเรีย นเทีย บเท่าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปี
3.2 เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

-23.3 ผูส้ มัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาปกติ ต้องแนบคะแนน GAT/PAT หรือผู้สมัครที่ศึกษาในระบบ
การศึกษานานาชาติต้องแนบคะแนนจากการสอบที่เทียบเท่ากับ GAT/PAT ที่เป็นการสอบตามมาตรฐาน
นานาชาติ มาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
4 การสมัคร
4.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครที่
ฝ่ า ยแนะแนวของโรงเรี ย น หรื อ download
แบบฟอร์ ม ใบสมั ค รที่ web
site
http://reg.eng.cmu.ac.th/
4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
4.2.1 สาเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ถึง ม.6 ภาค
การศึกษาที่ 1 หรือ ม.6 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่ากัน
4.2.2 สาเนาคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนจากการสอบที่เทียบเท่ากับ GAT/PAT ที่เป็นการ
สอบตามมาตรฐานนานาชาติ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3  4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ติดที่ใบ
สมัคร)
4.2.5 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ จานวน 1 ฉบับ
4.2.6 ใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
5. วิธีการสมัคร
โรงเรีย นท าการตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเ บื้องต้นในใบสมัคร ลงชื่อ
รับรองโดยผู้อานวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน และประทับตราโรงเรียนเป็นสาคัญ แล้ วรวบรวม
ใบสมัครของนักเรียนที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น
สาคัญ
6. การคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ส้ินสุด
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://reg.eng.cmu.ac.th/

-38. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ให้นักเรียนเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่
web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://reg.eng.cmu.ac.th/
10. การยืนยันเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา download แบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าศึกษา และผลการตรวจร่างกาย
เอกซเรย์ ได้ ที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/
และจั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วให้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
11. เงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเวลาที่กาหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
11.2 ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing
House ทาง website www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) หากไม่ยืนยัน จะถือว่า
สละสิทธิ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งกาหนดวันยืนยันสิทธิ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
11.3 ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นสมัคร
Admission หากพบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้งสองทางทันที
11.4 ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ไม่มสี ิทธิ์ที่จะโอนย้ายสาขาวิชาในภายหลังได้
12. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาสามารถจองหอพักจาก website www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
13. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดส่งประกาศฯ กาหนดการรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560 และเอกสารต่าง ๆ ให้ผมู้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

-4ให้ผู้มีสิท ธิ์ เ ข้าศึก ษาไปรายงานตัวเพื่อขึ้น ทะเบีย นเป็นนัก ศึก ษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
14. ทุนการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตามโครงการนี้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาทุ ก ประเภทในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภท
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

