
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เร่ือง  โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายช้ันปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  หรือ เป็นนักเรียนที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไป 

- มีเกรดเฉลี่ยรวมจนถึงก่อนวันรับสมัครไม่ต่ ากว่า 3.00 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงก่อนวันรับ
สมัครในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  

 

2.  จ านวนรับ รับเข้าศึกษาจ านวน 30 คน  
สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 
- เทคโนโลยีการบรรจุ 5 
- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 
- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 

รวม 30 
 

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ 

      3.2  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร 

 3.3  ส าเนาเอกสารแจ้งผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมุดพก หรือ ปพ.6) 
 3.4  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนที่ศึกษา 
 3.5  มีแฟ้มสะสมผลงาน, ใบประกาศจากโครงการค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่หรือ ใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไป 

4.  เกณฑ์การคัดเลือก  
 4.1  ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดรวมทั้งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งหรือยื่นใบ

สมัครต่อเจ้าหน้าท่ีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.2  กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน หรือ 

ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รับพิจารณา 
4.3  มีเกรดเฉลี่ยรวมจนถึงก่อนวันรับสมัครไม่ต่ ากว่า 3.00 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง

ก่อนวันรับสมัครในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
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4.4  ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพิเศษต่างๆ ของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ที่คณะพิจารณาแต่งตั้ง 

4.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
5.  ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 1-12 ธันวาคม 2561  
 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 
7. สอบสัมภาษณ์  วันที่ 5 ม.ค. 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์  วันที่ 15 มกราคม 2562 
 
9. เคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ 
 ให้นักศึกษาท าการเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ ระหว่างวันท่ี 30-31 มกราคม 2562  หากนักศึกษายืนยันเข้าระบบเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์
แล้ว จะไม่มีสิทธ์ิยื่นสอบรอบต่อไปได้ ยกเว้น ประสงค์สละสิทธ์ิ ให้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 
 
10.  หลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยช าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 
11.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัวที่ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้น
ทะ เบ ียน เป ็นน ักศ ึกษา  ท าบ ัต รประจ าต ัวน ักศ ึกษา  ตามว ัน  เ วลา  และสถานที ่ที ่ก าหนด ในประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดยน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดมา
แสดงในวันรายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 11 .2 ผู ้สม ัครที ่ไม ่รายงานต ัวนับจากวันที ่มหาวิทยาล ัยก าหนด จะถือว ่าสละส ิทธิ ์การ เป็นนักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี              
ประกาศ xi 
ประกากากา ณ  วันท่ี            มกราคม   พ.ศ. 2555 
 

       (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)  
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

