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ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครโครงการรับบุคคลท่ีเป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายช้ันปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒                
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๑.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
       ๑.๑ คุณสมบัติของผูส้มัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร 
  ๑.๑.๑ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ๑.๑.๒ มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้แก่ อาหารแปรรูป เคร่ืองด่ืมแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอ่ืนๆ ที่มิใช่อาหาร ตาม
ดุลยพินิจของกรรมการ  
  ๑.๑.๓ มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
      ๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
            ๑.๒.๑ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
            ๑.๒.๒ มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกับใบสมคัร 
            ๑.๒.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เก่ียวกับความสนใจทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

๒.  จํานวนรับ รับเข้าศึกษาจํานวน ๓๐ คน 
สาขาวิชา จํานวนรับรวมทั้ง ๒ 

คุณสมบัติ (คน) 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๕ 
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ๕ 
- เทคโนโลยีการบรรจุ ๕ 
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ๕ 
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๕ 
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๕ 

รวม ๓๐ 
 



๒ 

๓.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ หลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร    
       ๓.๑.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว ๑ ฉบับ 

            ๓.๑.๒ รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนย่ืนใบสมัคร 
        ๓.๑.๓ ใบรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่  
อาหารแปรรูป เครื่องด่ืมแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอ่ืนๆ ที่มิใช่อาหาร  
        ๓.๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๓.๑.๕ สําเนาผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.พ.๑)  
      ๓.๑.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      ๓.๑.๗ สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
       ๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว ๑ ฉบับ 

            ๓.๒.๒ รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนย่ืนใบสมัคร 

   ๓.๒.๓ สําเนาผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.พ.๑)  
       ๓.๒.๔ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
       ๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       ๓.๒.๖ สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
๔.  วิธีการสมัคร  
       ดาวน์โหลดใบสมัครทาง Website ได้ที่ http://www.agro.cmu.ac.th 

- สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือ 
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนย่ืนแทนได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ต้ังแต่วันนี้ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเวลาทําการ  กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อ่ืน
ย่ืนใบสมัครแทนผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือช่ือในช่องผู้สมัครให้
เรียบร้อย 

- สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่าย พร้อม
หลักฐานประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด รวมท้ังค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒  ทั้งน้ีจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ 

จ่าหนา้ซองสง่ถึง  
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
๑๕๕ หมู่ ๒ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  
(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนา 
ผู้ประกอบการใหม”่)  

  **แนบค่าสมัคร ๓๐๐ บาทมาในซองใบสมัครด้วย**  



๓ 

๕.  เกณฑ์การคัดเลือก 
 ๕.๑  ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดรวมท้ังหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน

ส่งหรือย่ืนใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕.๒  กรณีทีผู่้สมัครส่งหรือย่ืนใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมคัรไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รบัพิจารณา 
๕.๓  ใช้คะแนนผลการสอบ ๗ วิชาสามญั เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยเรียงตามลําดับคะแนนของ

ผู้สมัครทั้ง ๒ คุณสมบัติ และคัดเลือกให้เหลือสาขาวิชาละ ๕ คน  
๕.๔  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

๖. ช่วงเวลารับสมัคร                                บัดนี้ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเ์ข้าสอบสัมภาษณ์  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๘. สอบสัมภาษณ์                       วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  
                                                             ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

๙. ประกาศรายชื่อผูผ้่านสัมภาษณ์                    วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๑๐. เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ 
 ให้นักศึกษาทําการเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  หากนักศึกษายืนยันเข้า
ระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์แล้ว จะไม่มีสิทธ์ิย่ืนสอบรอบต่อไปได้ ยกเว้น ประสงค์สละสิทธ์ิ ให้ดําเนินการระหว่าง  
วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๑๑.  หลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 เป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาปกติภาคการศึกษาละ ๑๖,๐๐๐ บาท ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ 
๓๕,๐๐๐ บาท 
 

๑๒.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ๑๒.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัวที่สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดยนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กําหนดมาแสดงในวันรายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒.๒ ผู้สมัครที่ไม่รายงานตัวภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าสละ
สิทธ์ิการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

ประกาศ ณ วันที่             
ประกาศ  

       (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)  
 
 
 
 
  


