
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ีปีการศกึษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1 ) 

 

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้ก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ในปี

การศึกษา 2560  เพื่อคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 

2561 ในรอบท่ี 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) รวม 7 โครงการ คือ  

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ทุน พสวท.) ต่อเนื่อง 

2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลมิปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการฟิสิกสส์ัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพส าหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) 

5. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) 

6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  

7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยมีรายละเอยีดของการรับสมัคร ดังนี้ 

1. จ านวนรับ คณุสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และสทิธิประโยชน์ ของแต่ละโครงการ  

1. รหัส 00410599100  โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(พสวท. ต่อเนื่อง) 

1.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 20 คน ศกึษาในระดับปริญญาตรีใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

โดยให้เลอืกเรียนใน 6 สาขาวชิา คือ คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคม ี ชวีวทิยา สัตววทิยา และธรณีวิทยา 

1.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.  เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.00  

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่า 3.25  

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

4. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

1.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ได้รับทุน พสวท.เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งด าเนินการตามความร่วมมือ

ระหว่าง สสวท. กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

1.4 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอยีดและเงื่อนไข ของผู้ได้รับทุนในโครงการ พสวท. 

โดยรวมถึง ค่าบ ารุงการศกึษา ค่าหนังสอือ่านประกอบ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว ตลอดจน 

การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การไปท าวิจัย และการเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

2. รหัส 00410599200  โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปกิวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

2.1 จ านวนรับ 
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 จ านวน 20 คน ศกึษาในระดับปริญญาตรีใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยสามารถเลอืกเรียน 

ในกลุ่มสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ทัง้ 7 กลุ่มสาขา  

2.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.00  

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

2.3 คณุสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมค่ายโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ศูนยใ์ดก็ได้ท่ัวประเทศ 

2.3 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืก 4 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 60,000 บาท ตอ่เนื่องจนครบระยะเวลา 

ของหลักสูตร (4 ปี) และไมม่ขี้อผูกมัดใดๆ หลังส าเร็จการศึกษา     
 

3. รหัส 00410599300  โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

3.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 2 คน ศกึษาในระดับปริญญาตรีใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

โดยให้เลอืกเรียนในกลุ่ม สาขาวิชาฟิสกิส์ วัสดุศาสตร์ 

3.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.00  

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

3.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ท่ีได้รับคัดเลอืกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์ระหว่างประเทศ 

3.4 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ได้รับคัดเลอืกจะได้รับทุนการศกึษา ปีละ 60,000 บาท ตอ่เนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) 

และไมม่ขี้อผูกมัดใดๆ หลังส าเร็จการศึกษา     
 

4. รหัส 00410599400  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพส าหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) 

4.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 3 คน ศกึษาในระดับปริญญาตรีใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่โดยสามารถเลอืกเรียน 

ในกลุ่มสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ทัง้ 7 กลุ่มสาขา 

4.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.00  

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 
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4.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ไดัรับทุนโครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพส าหรับเด็กและเยาชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

ตามความร่วมมอืกับ สวทช. 

4.4 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอยีดและเงื่อนไข ของผู้ได้รับทุนในโครงการพัฒนา 

อัจฉรยิภาพส าหรับเด็กและเยาชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของ สวทช.  

 

5. รหัส 00410599500  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) 

5.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 16 คน ศกึษาในระดับปริญญาตรีใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยสามารถเลอืก 

เรียนในกลุ่มสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ทัง้ 7 กลุ่มสาขา 

5.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5  

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.00  

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

5.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ  วมว.จนส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 

2. เป็นผู้ท่ีศึกษาอยู่โรงเรียนต่อไปนี้ 

- สาธติมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  จ. เชียงใหม่ 

- มอ.วทิยานุสรณ์  จ. สงขลา 

- สาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี 

- ราชสมีาวิทยาลัย  จ. นครราชสมีา  

- มัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พษิณุโลก 

- ดรุณสิกขาลัย  จ. กรุงเทพมหานคร 

- สาธติ "พบูิลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี 

- ป่าพะยอมพทิยาคม   จ.พัทลุง 

- สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   จ.นครปฐม 

- สาธติแหง่มหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ศึกษาศาสตร์)   จ.ขอนแก่น 

- สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จ. มหาสารคาม 

- สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 

- ลอืค าหาญวารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
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- สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร 

- สิรินธรราชวทิยาลัย จ.นครปฐม 

6. รหัส 00410599600  โครงการรับผู้มคีวามสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  

6.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 3 คน โดยให้เลอืกเรียนในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

6.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ย ในวชิาคณิตศาสตร์  4.00 

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

6.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเรียนลว่งหน้า (AP-Program) สาขาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 

2. ในวันสัมภาษณต์อ้งมีผลการสอบในโครงการ AP ครบทุกครัง้    

6.4 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ท่ีได้รับคัดเลอืกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 32,000 บาท ตอ่เนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี)  

และไมม่ขี้อผกูมัดใดๆ หลังส าเร็จการศึกษา     
 

7. รหัส 00410599700  โครงการรับผู้มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.1 จ านวนรับ 

 จ านวน 5 คน โดยให้เลอืกเรียนในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

7.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 (4 เทอม) 

ไมน่อ้ยกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่า 3.00 

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านัน้ 

3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 

7.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลในระดับมัธยมปลาย จากการแข่งขันในระดับชาติ จาก 2 โครงการ คือ โครงการแข่งขัน 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว ์สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN)   

7.4 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ผู้ท่ีได้รับคัดเลอืกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 50,000 บาท ตอ่เนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี)  

และไมม่ขี้อผูกมัดใดๆ หลังส าเร็จการศึกษา     
 

2. ช่วงเวลาการรับสมัคร 

วันท่ี 2 - 12 ตุลาคม  2560 รับสมัครทางไปรษณีย์  

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ ์
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วันท่ี 15-19 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการสอบด าเนนิการ Clearing House 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อ 

 

3. หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย (ตามเอกสารแนบ) 

2. ค ายืนยันของผู้ปกครอง (ตามเอกสารแนบ) 

3. ค ารับรองของผู้บริหารโรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) 

4. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของช้ัน ม. 4-5 

5. หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบ 

6. Portfolio 

 

4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

 ค่าธรรมเนยีมการสมัครคนละ 200.- บาท (ยกเวน้โครงการ พสวท และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ได้รับการ

ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการสมัคร)  ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณีท่ีนักเรียนสมัครสอบแล้วมีคุณสมบัติ

ไมค่รบ ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้  

 

5. สถานที่สมัคร    

งานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่    

6. วธิีการรับสมัคร 

   6.1  คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีเว็บไซต์  www.science.cmu.ac.th  

    6.2  นักเรียนกรอกใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่ายใบสมัคร และใหผู้้ปกครองลงชื่อยนิยอมให้สมัคร 

 6.3  นักเรียนน าใบสมัคร และPortfolio พร้อมหลักฐานการสมัครตามขอ้ 4 และเงินค่าสมัครคนละ 200 บาท ไปส่งให ้

           ฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร 

 6.4  โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัตแิละรับรองคุณสมบัตขิองนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลอืกทุกคน ให้เป็นไปตามประกาศ

รับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมทั้งธนาณัต ิสั่งจา่ยคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ไปยัง

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50200 ภายใน

วันที ่12 ตุลาคม 2560  โดยถอืเอาวันท่ีประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นส าคัญ  

 6.5  คณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคัดเลอืกเพื่อรับการสัมภาษณเ์มื่อมีคุณสมบัตคิรบถ้วน  

 

 

 

http://www.science.cmu.ac.th/

