ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรือ่ ง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560
--------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่กาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จงึ กาหนดให้มีโครงการพิเศษเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการดังนี้
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2. โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
3. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา 2560 (โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
รหัสคณะ / สาขาวิชา ทีเ่ ปิดรับมีดงั นี้
คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส

จานวนรับ

-----------------------------------------------------------------------SD 1

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์

10

คณะบริหารธุรกิจ
รหัส

จานวนรับ

-------------------------------------------------------------------------SD 2

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์ – คณิต)

20

SD 3

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาต่างประเทศ)

20

คณะเทคนิคการแพทย์
รหัส

จานวนรับ

-------------------------------------------------------------------------SD 4 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด

2

SD 5 สาขาวิชากายภาพบาบัด

2

SD 6 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2

SD 7 สาขาวิชารังสีเทคนิค

2

-2การดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ เข้าศึกษาในโครงการ 3 โครงการ มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของผูส้ มัครทุกโครงการ
1.1 มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.3 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
1.4 สาหรับคุณสมบัตเิ ฉพาะของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ
ดังแนบท้ายประกาศนี้

2. การสมัครคัดเลือก
2.1 นักเรียนมีสิทธิ์สมัครเพื่อรับการคัดเลือกได้ 1 โครงการ (1 รหัสสาขาวิชา) โดยเลือก
รหัสกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้
2.2 ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าโครงการในวันที่ 15-23 สิงหาคม 2559 หลังจากการกรอกข้อมูลการสมัคร
โควตา และนักเรียนไม่มสี ิทธิเลือกสมัครโครงการพิเศษอื่น ๆ ที่สมัครสอบพร้อมโควตาภาคเหนือ
2.3 หากมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบข้อเขียนแล้ว ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
โครงการ 3 โครงการ ไม่มสี ิทธิ์ขอสละสิทธิใ์ นการคัดเลือกเข้าโครงการเพื่อไปขอใช้สิทธิ์โควตาภาคเหนือ
อย่างเดียว
2.4 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครมีค่าสมัครในส่วนนี้ 200 บาท นอกเหนือจากค่าสมัครสอบโควตาภาคเหนือ
3. การสอบคัดเลือก
ใช้คะแนนจากการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 แต่ละรายวิชามาพิจารณาคัดเลือก
4. การรวมคะแนนและจัดลาดับที่
4.1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์และโครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการคัดเลือกดังนี้
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนในโครงการเรียนดี 2 โครงการนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกในระบบ
โควตา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการเรียนดีทั้ง 2 โครงการแล้ว จะไม่ถูกนาไปพิจารณาในระบบโควตา
4.2 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพือ่ การพัฒนาอมก๋อยอย่างยัง่ ยืน
(โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
คณะเทคนิคการแพทย์ จะคัดเลือกนักเรียนในโครงการนี้ หลังจากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ เสร็จสิน้ แล้ว ผูท้ มี่ รี ายชือ่ ในประกาศผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้
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5. การประกาศผลการสอบ
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการเรียนดี
3 โครงการ พร้อมกับการประกาศผลการสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
ปีการศึกษา 2560
6. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในวันประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 9 มกราคม 2560
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560
------------------------

1. โครงการรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รหัส SD 1

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

จานวนรับ

10

คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะ/เงือ่ นไข
1. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
4 ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 3.50 และคุณสมบัตเิ ฉพาะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือระบุวิชาสอบ
3. ต้องมีแฟ้มประวัตสิ ่วนตัว และมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการคัดเลือก
1. พิจารณาตามคุณสมบัตเิ ฉพาะและเงื่อนไข
2. พิจารณาผลคะแนนสอบโควตาภาคเหนือ (คัดเลือกก่อนโควตาภาคเหนือ)
3. สอบสัมภาษณ์
2. โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพือ่ เข้าศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
รหัส SD 2
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์-คณิต)
จานวนรับ
รหัส SD 3
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาต่างประเทศ)
จานวนรับ
1.

20
20

คน
คน

คุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขการเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นนักเรียนชัน้ ม.4, ม.5 และ ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่นอ้ ยกว่า 3.25
1.4 ในแต่ละกลุ่มสาระ (GPA) ในระดับ ม.4-ม.5 ไม่นอ้ ยกว่า 3.00 จาก 4 กลุ่มสาระ (หากในใบระเบียนผล
การเรียนของผู้สมัครไม่มีสรุปผลการเรียนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ขอให้โรงเรียนของผู้สมัครทาหนังสือเพื่อ
สรุปและรับรองผลการเรียนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มสาระด้วย) และนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ตาม
รายละเอียดดังนี้
- ภาษาไทย GPA ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
- คณิตศาสตร์ GPA ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
- สังคมศาสตร์ GPA ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
- ภาษาต่างประเทศ GPA ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
1.5 มหาวิทยาลัยจะดาเนินการคัดเลือกก่อนโควตาภาคเหนือ

1.6 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการจะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแผนการเรียนวิทย์ศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือกลุม่ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเท่านัน้ โดยสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th และชาระค่าสมัคร 200 บาท โดยมี
รายวิชาสอบดังนี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์-คณิต) (SD 2)
วิชาสอบ 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1
05 คณิตศาสตร์ 1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาต่างประเทศ) (SD 3)
วิชาสอบ 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ 06 วิทยาศาสตร์ 2
07 คณิตศาสตร์ 2
3. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพือ่ การพัฒนาอมก๋อยอย่างยัง่ ยืน
ปีการศึกษา 2560 (โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
รหัส SD 4 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
จานวนรับ
2 คน
รหัส SD 5 สาขาวิชากายภาพบาบัด

จานวนรับ

2 คน

รหัส SD 6 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จานวนรับ

2 คน

รหัส SD 7 สาขาวิชารังสีเทคนิค

จานวนรับ

2 คน

1. คุณสมบัตเิ ฉพาะ/เงือ่ นไข
1.1 เป็นเยาวชนที่มีภูมลิ าเนา (มีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน) ในพืน้ ที่อาเภออมก๋อย
1.2 บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลาเนา (มีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน) ในพืน้ ที่อาเภออมก๋อย
1.3 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ จากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในพืน้ ที่อาเภออมก๋อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีที่โทษนัน้ เกิดจากความผิดอันกระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดอันเป็นความผิดลหุโทษ
1.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการฝึกเตรียมเข้าทางาน
1.7 ไม่เป็นผู้ตดิ ยาเสพติด
1.8 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในสาขาวิชากิจกรรมบาบัด กายภาพบาบัด เทคนิคการแพทย์
และรังสีเทคนิคไม่สามารถโอนย้ายไปเรียนคณะอื่น หรือ สาขาวิชาอื่นได้
1.9 เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับไปปฏิบัตงิ านในสาขาวิชาที่เรียนในพื้นที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2. เกณฑ์การคัดเลือก
- ใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560
กลุ่มแผนการเรียนวิทย์-คณิต เพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสมัครทาง website http://reg.cmu.ac.th ชาระค่าสมัคร 200 บาท
- คณะเทคนิคการแพทย์จะคัดเลือกนักเรียนในโครงการนีห้ ลังจากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนใน
เขตพัฒนาภาคเหนือ เสร็จสิ้นแล้ว
- ผู้ที่มีชื่อในประกาศผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 แล้ว
ไม่มสี ิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้
สานักทะเบียนและประมวลผล

