เอกสารแนบท้าย
เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
*****
โปรดอ่านเอกสารนี้ก่อนการสมัคร และปฏิบัตติ ามคาแนะนาในเรื่องการสมัคร
…………………………
1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย ประกอบด้วย 9 ชาติพันธุ์ ดังนี้
(1) กะเหรี่ยง หรือซึ่งอาจเรียกว่า ปกาเกอะญอ (สกอว์) โพล่ง (โปว์)
ตองสู้ (ปะโอ) บะแก (บะแว)
(2) ม้ง
หรือซึ่งอาจเรียกว่า แม้ว
(3) เมี่ยน หรือซึ่งอาจเรียกว่า เย้า, อิ้มเมี่ยน
(4) อาข่า หรือซึ่งอาจเรียกว่า อีก้อ
(5) ลาหู่
หรือซึ่งอาจเรียกว่า มูเซอ
(6) ลีซู
หรือซึ่งอาจเรียกว่า ลีซอ
(7) ลัวะ
หรือซึ่งอาจเรียกว่า ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ปรัย
(8) ขมุ
(9) มลาบรี หรือซึ่งอาจเรียกว่า คนตองเหลือง
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
1.2 ต้องถือกาเนิด /หรือ มีภูมิลาเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.3 บิดา มารดา ผู้ป กครอง หรือผู้อุปการะของผู้ส มัครต้องมีภูมิลาเนาปัจจุบันในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก
ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.4 ต้องจบการศึกษาหรือกาลั งเรียนอยู่ในชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษา
ใน 15 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่
เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีเวลาศึกษาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 2 ปี กรณีจบการศึกษา ต้องจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.5 ต้องมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 สาหรับผู้ที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนแรก
1.6 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีและไม่เป็นโรค มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้นา
1.7 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ กระทา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.8 ไม่เ คยถูก คัด ชื่อ ออกหรือ ถูกไล่อ อกจากสถาบัน การศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทาง
ความประพฤติ
1.9 จะต้องไม่เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใด ๆ ในวันที่กาหนดให้สมัคร

-22. จานวนนักศึกษาที่จะรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับนักศึกษาตามโครงการนี้ จานวน 19 คน คณะวิชาที่รับเข้าศึกษา
รวม 9 คณะ ได้แก่
1) คณะมนุษยศาสตร์
2) คณะศึกษาศาสตร์
3) คณะสังคมศาสตร์
4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5) คณะสัตวแพทยศาสตร์
6) คณะบริหารธุรกิจ
7) คณะเศรษฐศาสตร์
8) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9) คณะนิติศาสตร์
3. การสมัครเพือ่ เข้ารับการคัดเลือก
3.1 ต้องสมัครสอบ GAT/PAT และสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในระบบของสานัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
ตามกาหนดการรับสมัครของ สทศ.
3.2 ต้องเข้าระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ทางเว็บไซต์ http://www.mytcas.com/TCAS62 เพื่อลงทะเบียนในการยืนยันตัวตน
3.3 ต้องเข้าระบบรับสมัครโครงการชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินการกรอก
ข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ และพิมพ์ใบสมัคร ระหว่างวันที่
4–10 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดระบบรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)
3.4 ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กรมการปกครองกาหนด ระหว่างวันที่
4-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ปัจจุบัน (สอบถามกาหนดการได้ที่ ที่ว่าการอาเภอ)
3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดตามประกาศของจังหวัด
3.6 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ และเลือกกลุ่มที่เน้นการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากวัน/เวลา
สอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ ตรงกัน
3.7 ส าหรั บผู้ มีสิ ทธิ์ สมั ครโควตานั กเรี ยนในเขตพั ฒนาภาคเหนือ (การรับ นัก เรีย นโควตา
ภาคเหนือ ฯ) สามารถเลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาโครงการชาวไทยภูเขา (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)
เพิ่มเติมได้ 1 อันดับ โดยเป็นการเลือกรหัส/คณะ/สาขา อย่างเป็นอิสระ เพิ่มเติมจากการเลือก 2 อันดับ ใน
โควตาภาคเหนือ แต่การเลือกคณะ/สาขา จะต้องสัมพันธ์กับการเลือกวิชาสอบกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านศิลปศาสตร์ ในการเลือกอันดับการเลือกของโควตาภาคเหนือ เพื่อให้
ได้สิทธิ์พิจารณาคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งใช้คะแนนสอบชุดเดียวกัน
4. การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ใ ช้ค ะแนนจากการสอบวิช าสามัญ 9 วิช า เป็น หลัก ร่ว มกับ
การใช้คะแนน PAT ในบางคณะ/สาขาวิชา โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกาหนด
4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของอาเภอและจังหวัดแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณา
4.2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้

-34.3 ผู้ ส มั ครที่ ใช้ สิ ทธิ์ ทั้ ง 2 ประเภท คื อ โครงการชาวไทยภู เขา และโควตาภาคเหนื อ
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ จะพิ จารณาคั ดเลื อกให้ เข้ าเรี ยนตามโครงการชาวไทยภู เ ขาของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เป็นลาดับแรกก่อน หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
จะตัดสิทธิ์โควตาภาคเหนือ แต่หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยจะนารายชื่อและคะแนนไป
พิจารณาในอันดับการเลือกโควตาภาคเหนือต่อไป
5. กาหนดวิชา วันและเวลาสอบ
5.1 สอบ GAT/PAT ในวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เลือกสมัครคณะศึกษาศาสตร์ ให้สมัครสอบวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
5.2 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 กาหนดวันและเวลาสอบโปรด
ติดตามจากประกาศตารางสอบของ สทศ.
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
กลุ่มศิลปศาสตร์
ภาษาไทย (09)
ภาษาไทย (09)
สังคมศึกษา (19)
สังคมศึกษา (19)
ภาษาอังกฤษ (29)
ภาษาอังกฤษ (29)
คณิตศาสตร์1 (39)
คณิตศาสตร์2 (89)
ฟิสิกส์ (49)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99)
เคมี (59)
ชีววิทยา (69)
6. ประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการชาวไทยภูเขา
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ จะประกาศเลขประจาตัว ผู้ส มัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
โครงการชาวไทยภูเ ขา ในวัน ที ่ 1 มีน าคม 2562 ผู้ ส มั ค รสอบจะตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ท างเว็ บ ไซต์
http://www.reg.cmu.ac.th
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคัด เลื อกและมี สิ ท ธิ์ เข้ าสอบสัม ภาษณ์
ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th และกาหนดการต่าง ๆ เป็นไป
ตามกาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2562 รอบที่ 2
8. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน 2562
และตรวจร่างกาย ณ สถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล)
9. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องดาเนินการยืนยันสิทธิเ์ ข้า
ศึกษาในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต์
http://www.mytcas.com/TCAS62 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562

-4หากไม่ ด าเนิ น การใดๆในระบบดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า ท่ า นยั ง ไม่ ป ระสงค์ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์ทุนตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
10. ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 27 เมษายน
2562 ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศดังกล่าวอีกครั้ง
11. รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ยื น ยั น สิ ทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 จะต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเพื่อรับทุนตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ให้ดาเนินการตามกาหนดการรับสมัครของกรมการปกครอง
และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอาเภอ
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 2561

