(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
…………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจะสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้มีโอกาสได้เข้า
ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนที่
กาลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึ กษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560 ตามโครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20
30
30
10
20

คน
คน
คน
คน
คน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มรี ่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคความ
พิการอื่น ๆ รวมไปถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
2.3 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
3.2 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคตอการศึกษาสาขาวิชาที่สมัคร
3.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้ นของโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 2
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

-24. การสมัคร
4.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมั ครที่
ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนหรือ download แบบฟอร์มใบสมัครที่ web site http://reg.eng.cmu.ac.th/
4.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
4.2.1 สาเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หรือหลักฐานอื่นที่
เทียบเท่ากัน
4.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.2.3 สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4.2.5 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ จานวน 1 ฉบับ
5. กาหนดการสมัคร
การรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษา
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
วันที่ 24 กันยายน 2559
วันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2559

ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
6. การคัดเลือกและเงื่อนไข
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่จะเป็ นผู้ออกข้อสอบและดาเนินการสอบคัดเลือกเอง
ทั้งหมด โดยก าหนดวิชาที่สอบคือ วิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนซึ่งผลการพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องส่งผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองภาคเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75

-3หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ากว่าที่กาหนด ทางคณะจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
นักเรียนต้องตรวจร่างกาย / เอกซเรย์ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด โดยจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
7. เงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
7.1 ผู้มีสิท ธิ์ เ ข้าศึก ษาจะต้องยืนยั น การเข้าศึก ษาในมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ตามเวลาที่ก าหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยั นสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing
House ทาง website www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) หากไม่ยืนยัน
จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งกาหนดวันยืนยันสิทธิ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
7.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ยืนยันเข้า
ศึกษาในระบบโควตาภาคเหนือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน และAdmission
อีก หากพบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้งสองทางทันที
7.4 ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ไม่มสี ิทธิ์ที่จะโอนย้ายสาขาวิชาในภายหลังได้
8.

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันเข้าศึกษา สามารถจองหอพักจาก website www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

9.

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดส่งประกาศฯ กาหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560 และเอกสารต่าง ๆ ให้ผมู้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
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
10. ทุนการศึกษา
นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาตามโครงการนี้ เมื่อมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
แล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะฯ ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ ตามเงื่อนไขของทุนต่าง ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

