
   ดว้ยคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มคีวามประสงคจ์ะรับนกัเรียนเขา้ศกึษาในโครงการรับนกัเรียน

ผู้มผีลการเรียนดเีดน่เพิม่เตมิ ในรอบที่ 1/2   เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ศกึษาตอ่ตามที่ตั้งใจ  โดยมรีายละเอยีดการรับ

สมคัรคดัเลอืก ดงัตอ่ไปนี้

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร

1. เปน็ผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษตัริย์เปน็ประมขุ

2. เปน็ผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรง โรคที่สงัคมรังเกยีจ  หรือโรคส าคญัที่จะเปน็อุปสรรคตอ่การศกึษา

3. เปน็ผู้ที่มคีวามประพฤตเิรียบร้อย และรับรองตอ่มหาวทิยาลยัไดว้า่   จะตั้งใจศกึษาเลา่เรียนเตม็ความสามารถและจะ

ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัที่มอียู่แลว้  หรือที่จะมตีอ่ไปโดยเคร่งครัดทกุประการ

4. ตอ้งเปน็ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย     

5. จะตอ้งไมเ่ปน็ผู้ที่ถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทจุริตในการสอบฯ  เพือ่สมคัรเขา้ศกึษาในสถาบนั

อุดมศกึษา ในชว่งเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา

2.  คุณสมบัติเฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เปน็ผู้ที่ก าลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 6   โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 4-6 (5 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่

3.50

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. เปน็นกัเรียนชัน้ ม.4, ม.5, ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ที่สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน หรือส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัด

ในเขตพัฒนาภาคเหนอื

4. มคีา่ล าดบัขัน้สะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

5. เปน็ผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป   (ค านวณจากนกัเรียน

สายวทิยาศาสตร์)    หรอื เปน็ผู้ที่ไดรั้บการเสนอชื่อจากโรงเรียนวา่เปน็นกัเรียนที่มผีลการเรียนดเีดน่ที่ประสงคจ์ะเขา้

ศกึษาตอ่ในคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อันดบั 1-7 โดยตอ้งแนบหนงัสอืรับรองที่แสดงอันดบัที่ จาก

โรงเรียนตามแบบฟอร์มที่คณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด

6. สง่ Portfolio พร้อมใบสมคัร

3.  จ านวนรับรอบท่ี 1/2 (เพิ่มเติม)     เปน็การรับนกัเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์  ตามคณุสมบตัิ

ทั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผู้สมคัรคณะวศิวกรรมศาสตร์ขา้งตน้

ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (TCAS)

ระดับปรญิญาตร ีปกีารศึกษา 2561  รอบท่ี 1/2 เพิม่เติม

----------------------------------------



ล าดับ รหัส คณะ / สาขาวิชา จ านวนรับ

1 00410603203  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 8

2 00410604204  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 10

3 00410605205  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 19

4 00410606206  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 5

5 00410608208  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 4

6 00410671310  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

1

7 00410680105 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรนานาชาติ 3

4.  การรับสมัคร  รอบท่ี 1/2 (เพิ่มเติม)

         เปดิรับสมคัร ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561     (สง่เอกสารไดไ้มเ่กนิวันที่ 16 มกราคม 2561)

โดยด าเนนิการสมคัรได ้ ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้ศกึษา)  และเมื่อยืนยันการสมคัรเรียบร้อยแลว้

ใหผู้้สมคัรพมิพใ์บสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิเพือ่น าไปช าระคา่สมคัร  จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น)    ที่ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไมเ่กนิวันที่ 15 มกราคม 2561 เทา่นั้น  แลว้ผู้สมคัรด าเนนิการจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ดงันี้

1.  ใบสมคัรที่ตดิรูปถา่ยที่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน  ขนาด  3x4  เซนตเิมตร

2.  ใบแจ้งการช าระเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) สว่นดา้นบน ที่ธนาคารประทบัตรารับช าระเงนิแลว้   และให้

     ผู้สมคัรถา่ยส าเนาเกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานดว้ย

3.  ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 เทอม      ที่มี

     หวัหนา้สถานศกึษาหรือผู้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปน็ส าคญั

4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร  1 แผ่น

5.  แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  (นกัเรียนที่เคยสมคัรรอบที่ 1/1 แลว้  สามารถใช ้Portfolio เดมิได)้

6.  หนงัสอืรับรองผลการศกึษา (ดาวนโ์หลดไดพ้ร้อมกบัใบสมคัร)

7.  การจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ั้น  โปรดตรวจสอบเอกสารที่ตอ้งสง่ใหค้รบถว้น    เนื่องจากมหาวทิยาลยั

    เชยีงใหมจ่ะไมรั่บเอกสารเพิม่เตมิทัง้สิ้น ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ กต็าม (สง่ไดเ้พยีงคร้ังเดยีวเทา่นั้น)          โดยการจัดสง่ทาง

    ไปรษณีย์ลงทะเบยีน   ซึ่งสามารถพมิพท์ี่อยู่การสง่ไดจ้าก website  การรับสมคัรฯ

หมายเหตุ.-  ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิและการรับใบสมคัรไดท้ี่  website  การรับสมคัรฯ

5.  วิธกีารคัดเลอืก  รอบท่ี 1/2

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จะพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้สมคัร  โดยใชค้ะแนนทัง้ 3 สว่นรวมกนั  แลว้น ามาเรียงจากมาก

ไปหานอ้ย ตามคา่น้ าหนกัที่ก าหนด

ค่าน้ าหนัก

  1.  คะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 4-6 (5 เทอม) 20%

  2.  ล าดบัที่ในการเสนอชื่อจากโรงเรียน หรือ คา่เปอร์เซน็ไทลท์ี่ไดรั้บ 20%

  3.  Portfolio (นกัเรียนที่เคยสมคัรรอบที่ 1/1 แลว้  สามารถใช ้Portfolio เดมิได)้ 60%

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/2)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ในวันท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2561     ทาง

 http://www.reg.cmu.ac.th
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7.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/2)

      ใหผู้้ที่ผ่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์ ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์   ในวันท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561

ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์         ส าหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จะแจ้งรายละเอยีดใหใ้หท้ราบ ประมาณตน้เดอืน

กรกฎาคม 2561

8.  การยนืยนัสทิธิ์ Clearing House  (รอบท่ี 1/2)

      ผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์  จะตอ้งแจ้งยืนยันสทิธิ์เพือ่เขา้ศกึษาในระบบ   Clearing House  ของ ทปอ.        ทาง

 http://a.cupt.net   ในวันท่ี 19-22 มีนาคม 2561

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (รอบท่ี 1/2)

       มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ในวันท่ี  28 มีนาคม 2561

ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th 

10.  การด าเนนิการคัดเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) รอบท่ี 1/2

      ผู้สมคัรตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัทิั่วไป/ เงือ่นไขและคณุสมบตัเิฉพาะของคณะวศิวกรรมศาสตร์ที่ระบไุวใ้หค้รบถว้น หาก

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมต่รวจพบวา่ผู้สมคัรขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งจะถกูตดัสทิธิ์ในการเขา้ศกึษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์

โดยไมไ่ดรั้บเงนิคา่สมคัรคนืถงึแมว้า่จะผ่านกระบวนการคดัเลอืกแลว้กต็าม

11.  การรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา

11.1  ใหผู้้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์ (TCAS) รอบที่ 1/2  ไปรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา และท าบตัร

 ประจ าตวันกัศกึษาตามวัน/ เวลา/ สถานที่ที่ก าหนดในประกาศของส านกัทะเบยีนและประมวลผล   โดยน าหลกัฐาน

 ที่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมก่ าหนดมาแสดงในวันรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา      ซึ่งมหาวทิยาลยัจะประกาศให้

 ทราบอกีคร้ัง ทาง http://www.reg.cmu.ac.th  ประมาณเดอืนกรกฎาคม  2561

11.2  ผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาที่ไมไ่ปรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษาภายใน 10 วันท าการ  นบัจากวันที่ก าหนดใหร้ายงานตวั

 ขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา  จะถอืวา่สละสทิธิ์การเขา้เปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ประกาศ   ณ  วันที่   29    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

                      (ลงนาม)           อุษณีย์  ค าประกอบ

อัมภาพันธ ์ คนัธรส

(นางอัมภาพันธ ์ คนัธรส)

พนกังานปฏบิตังิาน

(รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ค าประกอบ)

รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพัฒนาคณุภาพองคก์ร

ปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ส าเนาถกูตอ้ง
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