(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
…………………….
ด้วยมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือ
ประสบการณ์ พิ เ ศษในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เข้ า ศึ ก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี การศึ กษา 2560 ตามโครงการการรั บนั กเรี ยนที่ มี ความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จานวน
จานวน
จานวน

20 คน
20 คน
25 คน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มรี ่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคความ
พิการอื่น ๆ รวมไปถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคแก่
การศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
2.3 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.1.1 มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี
ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
3.1.2 ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มค่ า ยโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ ในสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

-23.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.2.1 มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี
ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 และ
3.2.2 เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น
การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือในระดับภูมิภาค เช่น การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานจากลูกโป่ง การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้า หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
3.2.3 ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มค่ า ยโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ ในสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.3.1 มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี
ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 และ
3.3.2 เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น
การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
3.3.3 ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มค่ า ยโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ ในสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. การสมัคร
4.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครที่
ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนหรือ download แบบฟอร์มใบสมัครที่ web site http://reg.eng.cmu.ac.th/
4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
4.2.1 สาเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1
4.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3  4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
4.2.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ จานวน 1 ฉบับ
4.2.5 หลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ (ถ้ามี)
4.2.6 เรียงความบรรยายถึงความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาที่เลือก ความยาวไม่น้อยกว่า 1
หน้ากระดาษ A4

-35. วิธีการสมัคร
โรงเรียนทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร ลงชื่อ รับรอง
โดยผู้อานวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน และประทับตราโรงเรียนเป็นสาคัญ แล้วรวบรวมใบสมัคร
ของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
6. การคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน และ
ให้ถือผลการพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ส้ินสุด
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มีนาคม
2560 ที่ web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://reg.eng.cmu.ac.th/
8. การสอบสัมภาษณ์
ให้นักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และนาเสนอผลงานต่างๆ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคาร
เรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่
web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://reg.eng.cmu.ac.th/
นักเรียนต้องตรวจร่างกาย / เอกซเรย์ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด โดยจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา download แบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าศึกษาได้ที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/
และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

-411. เงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
11.1 ผู้มีสิ ท ธิ์ เ ข้าศึก ษาจะต้องยืนยั น การเข้าศึก ษาในมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ตามเวลาที่ก าหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยั นสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing
House ทาง website www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) หากไม่ยืนยัน
จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งกาหนดวันยืนยันสิทธิ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
11.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นสมัคร
Admission หากพบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้งสองทางทันที
11.4 ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ไม่มสี ิทธิ์ที่จะโอนย้ายสาขาวิชาในภายหลังได้
12. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันเข้าศึกษา สามารถจองหอพักจาก website www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
13. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดส่งประกาศฯ กาหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560 และเอกสารต่าง ๆ ให้ผมู้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาไปรายงานตั ว เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา ตามวั น 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

