
-สำเนา-

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

TCAS รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (การรับนักเรียนท่ีดำเนินการโดยคณะ) 

     ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความประสงครับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 
ในปการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม TCAS รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 
ระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 มีโครงการที่ดำเนินการรับสมัครโดยคณะ จำนวน 9 โครงการ ไดแก 

ลำดับ รหัส โครงการ 
จำนวนรับ 
แบบ 

รวม 
1.1 1.2 

1. 00410599107010 โครงการพัฒนาและสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)  

6 0 6 

2. 00410599107020 โครงการรับนักเรียนจากคายโอลิมปกวิชาการ 20 0 20 
3. 00410599107030 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรบัเด็กและเยาวชน

(รวมกับ สวทช.) 
5 0 5 

4. 00410599107040 โครงการสนับสนุนการจ ัดตั ้งห องเร ียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนฯ (วมว.) 

10 0 10 

5. 00410599107050 โครงการรับผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร 1 0 1 
6. 00410599107060 โครงการรับผู มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10 0 10 

7. 00410599107070 โครงการรับผูมีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร 25 0 25 
8. 00410599107080 โครงการสานฝนปนนักวิทยาศาสตร 80 0 80 
9. 00410599107090 โครงการสงเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.)  
0 8 8 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติในเรื ่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม TCAS รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566 คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
ฉบับน้ี  

ประกาศ ณ วันที่  

(ผูชวยศาสตราจารยทศพร พิชัยยา) 
 รองอธิการบดี 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๕



๒ 

 

เอกสารแนบทายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
TCAS รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (การรับนักเรียนท่ีดำเนินการโดยคณะ) 
 
รายละเอียด และแนวปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม TCAS รอบที่ 1 

แฟมสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการที่
ดำเนินการโดยคณะ จำนวน 9 โครงการ ดังน้ี 

 
1. จำนวนรับ คุณสมบัติของผูสมัคร และสิทธิประโยชน ของแตละโครงการ  

 1.1 โครงการพฒันาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)  

          รหัส 00410599107010 (แบบ 1.1) 

1.1.1 จำนวนรับ 6 คน โดยใหเลือกเรียนใน 14 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, สัตววิทยา, 
ธรณีวิทยา,  ฟสิกส, ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, จุลชีววิทยา, วัสดุศาสตร, วิทยาการ
คอมพิวเตอร, สถิติ, อัญมณีวิทยา, วิทยาการขอมูล  

           1.1.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 
          คุณสมบัติทั่วไป  

1.  เปนนักเรียนทุน พสวท. หรือนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) หรือนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่กําลังศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2565 ตามคุณสมบัติเฉพาะในขอ 2 

    2.  มีสัญชาติไทย  
3.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะทำงาน  
วิจัย เปนนักวิทยาศาสตร ใชความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 

    4.  เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
5.  มีความตั้งใจเขารับทุน พสวท. และรับรองตอทุน พสวท. วา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและขอบังคับของทุน พสวท. ที่มีอยูแลว
หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

           คุณสมบัติเฉพาะ 
         1. คุณสมบัติสำหรับนักเรียนทุน พสวท. 
      1.1 เปนนักเรียนทุน พสวท. ที่ศกึษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 
      1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 
      1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
                                       ไมนอยกวา 3.25 
      1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไมนอยกวา 3.00 

2. คุณสมบัติสำหรับนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สู ความเปนเลิศ) หรือนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

      2.1 เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ปการศึกษา 2565 
      2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 
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     2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
                                   ไมนอยกวา 3.25 
     2.4 เปนนักเรียนที่เคยผานการอบรม สอวน. คาย 2 ขึ้นไป 
     หรือ เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฟสิกสสปัระยุทธระดับนานาชาติ (IYPT) 
     หรือ เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ICYS) 
     หรือ เปนผู ท ี ่ม ีผลงานเปนเล ิศดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เปนที ่ประจักษในระดับ 
                               ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
           1.1.3  สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือก จะไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไข ของผูไดรับทุนใน
โครงการ พสวท. โดยรวมถึง คาบำรุงการศึกษา คาหนังสืออานประกอบ อุปกรณคอมพิวเตอร คาใชจายสวนตัว 
ตลอดจนการสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การไปทำวิจัย และการเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
 1.2  โครงการรับนักเรียนจากคายโอลิมปกวิชาการ รหัส 00410599107020 (แบบ 1.1) 

           1.2.1 จำนวนรับ 20 คน  โดยสามารถเลือกเรียนในกลุมสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้ง 9 กลุมสาขา 
           1.2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 
 3.  เปนผูที่เคยผานการอบรมคายโอลิมปกวิชาการ ระดับมัธยมปลาย คาย 1 จากศูนย สอวน.ศนูยใดศูนย 
      หนึ่งทั่วประเทศ 

หรือ เปนผูท่ีเปนตัวแทนประเทศไทยในการเขารวมคาย หรอืการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับ
นานาชาติในดานตาง ๆ 

           1.2.3 สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

ผูที ่ไดรับการคัดเลือก 4 อันดับแรก จะไดรับทุนการศึกษา ปละ 60,000 บาท ตอเนื่องจนครบ
ระยะเวลาของหลักสูตร (4 ป) และไมมขีอผูกมัดใดๆ หลังสำเร็จการศึกษา     

 
 1.3 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (รวมกับ สวทช.) รหัส 00410599107030 
          (แบบ 1.1) 

1.3.1 จำนวนรับ 5 คน โดยสามารถเลือกเรียนในกลุมสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้ง 9 กลุมสาขา 

          1.3.2  คุณสมบัติของผูสมัคร  

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 
 3.  เปนผูไดัรับทุนหรือเคยเขารวมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) 
                     ซึ่งจัดโดย สวทช. หรือโครงการอ่ืน ๆ ของ สวทช. ที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 

1.3.3 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ ผูที ่ไดรับการคัดเลือก จะไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผูรับทุนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) 
เพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หรือโครงการอื่นๆ ของ สวทช. ในลักษณะเดียวกัน 
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 1.4 โครงการสนับสนนุการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนฯ (วมว.) รหัส 00410599107040 
       (แบบ 1.1) 

1.4.1 จำนวนรับ 10 คน โดยสามารถเลือกเรียนในกลุมสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้ง 9 กลุมสาขา 

1.4.2  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 
 3.  เปนนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ 

มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (วมว.) และยังคงสภาพเปน
นักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเรจ็การศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยศึกษาอยูในโรงเรียนตอไปนี้ 

   1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 
   2. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จ.สงขลา 
   3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.ปตตานี 
   4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จ.นครราชสีมา 
   5. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
   6. โรงเรียนดรณุสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 
   7. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
   8. โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง 
   9. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 
  10. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จ.ขอนแกน 
  11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) จ.มหาสารคาม 
  12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
  13. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
  14. โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร 
  15. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 
  16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแกน 
  17. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ สุราษฏรธานี จ.สุราษฏรธานี 
  18. โรงเรยีนสุรวิวัฒน จ.นครราชสีมา 
  19. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม ม.อ. จ.ปตตานี 

1.4.3 สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

ไมมี 
 

1.5 โครงการรับผูมีความสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร รหัส 00410599107050 (แบบ 1.1) 

1.5.1  จำนวนรับ 1 คน โดยใหเลือกเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

1.5.2  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50 
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 3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 4.00 
 4.  เปนผูที่เขารวมโครงการเรียนลวงหนา (AP Program) สาขาคณิตศาสตร ในปการศึกษา 2565 
 5.  ในวันสัมภาษณ ตองมีผลการสอบในโครงการ AP Program ครบทุกครั้ง   

          1.5.3   สิทธิประโยชนที่จะไดรับ  

ผูที่ไดรับคดัเลอืก จะไดรับทุนการศึกษา ปละ 32,000 บาท ตอเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร 
(4 ป) และไมมีขอผูกมัดใดๆ หลังสำเรจ็การศึกษา     

 
1.6 โครงการรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส 00410599107060 
      (แบบ 1.1) 

1.6.1 จำนวนรับ 10 คน โดยใหเลือกเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

1.6.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม ๕ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๓.๐๐ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณติศาสตร ไมนอยกวา ๓.๐๐ 

4. เปนผูผานโครงการตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

4.1. เปนผูที่เรียนในหองเรียนพิเศษ (หรือ วมว.) สาขาคอมพิวเตอร สาขาคณิตศาสตร หรือ สาขาที่

เก่ียวของ 

4.2. เปนผูที่ผานเขารอบสุดทายหรือรอบชิงชนะเลิศของการประกวดโครงการ หรือแขงขันเขียน

โปรแกรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตัวอยางโครงการแขงขันหรือการประกวดตอไปนี้  

- โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) 

- โครงการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตรรุนเยาว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร (YSC.CS & YSC.EN) 

- โครงการแขงขันเขียนโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode Programming Contest  

- โครงงานที่เก่ียวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ 

4.3. เปนผูผานการเขารวมกิจกรรมอบรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน โครงการ Young Computer Scientist, โครงการ 

CSCMU Tech Talk 

ทั้งนี้ การพิจารณาข้ึนอยูคุณสมบัติของผูสมัครและดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

1.6.3 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

ผูที่ไดรับคดัเลือก มีสิทธิไดรับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 16,000 บาท
ตอป ตอเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4 ป) และไมมีขอผูกมัดใด ๆ หลังสำเร็จการศึกษา 
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1.7 โครงการรับผูมีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร รหัส 00410599107070 (แบบ 1.1) 

1.7.1  จำนวนรับ 25 คน โดยใหเลือกเรยีนในสาขาวิชาวัสดุศาสตร 

1.7.2  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 
                3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณติศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษาไม    
                     นอยกวา 2.75 

 4.  เปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตอไปนี้ 
4.1 เคยเขารวมโครงการอบรมวัสดศุาสตรเพ่ือนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีจัดโดย 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คายวิทยาศาสตร หรือคายวิชาการทางวัสดุศาสตรที่จัด
โดยสถาบันอุดมศกึษาตางๆ  
4.2 เปนผูผานการประกวดแขงขันนวัตกรรมทางดานวัสดุศาสตร ที่จัดโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยระดับการประเมินดีเดนหรือดีเย่ียม  
หรือเปนผูที่มคีุณสมบัติตามขอ 1 และ 2 ที่เปนผูผานการประเมินการสอบประเมินความรูทาง 
วัสดุศาสตรที่จัดโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยระดับการ
ประเมินดีเยี่ยม (โดยไมจำเปนตองมีคุณสมบัติตามขอ 3 และ 4) 

1.7.3  สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูที่ไดรับคดัเลือกมีสิทธ์ิไดรับทุนผูชวยนักวิจัยเปนจำนวนเงนิไมนอยกวา 20,000 บาท 

1.8  โครงการสานฝนปนนักวิทยาศาสตร รหัส 00410599107080 (แบบ 1.1) 

       1.8.1  จำนวนรับ 80 คน โดยสามารถเลือกเรียนในกลุมสาขาวิชาที่เปดสอน ท้ัง 9 กลุมสาขา 

1.8.2  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.  เปนผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 
 3.  มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  - ผานการเขารวมโครงการคายคนฝนปนนักวิทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  - ผานการเขารวมโครงการคายตนกลาทาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ผานการเขารวมกิจกรรมการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร Data Science Project ของสาขา   
  วิทยาการขอมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  - ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ 
- ไดรับรางวัลจากการแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน การเขียน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางหุนยนต  การตอบปญหาทางวิทยาศาสตร และการแขงขันทักษะ   
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ จากการแขงขันในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ 
- ผานการเขารวมโครงการคายวิทยาศาสตร หรือ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร อื่น ๆ ของหนวยงานท่ี   
  ไดรับการยอมรับ เชน สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  สำนักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษา เปนตน 
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      1.8.3 สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

  ไมมี  
   1.9  โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)  
          รหัส 00410599107090 (แบบ 1.2) 

1.9.1 จำนวนรับ 8 คน จำแนกตามสาขาดังนี้ 
1.  สาขาวิชาคณติศาสตร    2 คน 
2.  สาขาวิชาฟสิกส   2 คน 
3.  สาขาวิชาเคมี   1 คน 
4.  สาขาชีววิทยา   1 คน 
5.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2 คน 

          1.9.2 คุณสมบัติผูสมัคร 
คุณสมบัติทั่วไป  
1. เปนนักเรยีนที่กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เปนผูที่มคีวามประพฤติดีและใหคำรับรองตอ สสวท. วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัตติามระเบียบขอบังคับของโครงการ สควค. โดยเครงครดัทุกประการ 
4. มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูที่ไมมีโรคตติอรายแรง หรือเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรอืโรคสำคัญที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา ไม

นอยกวา 3.25  
3. มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัด 

1) วิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมทั้ง 3 สวน ไมนอยกวารอยละ 25 
2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร TPAT3 (รหัส 30) ไมนอยกวารอยละ 25 

4. ผานขอกำหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ 
5. ไมเปนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือ เปนผูปวยโรคจิตเวชอันอาจเปนอัตรายตอตนเอง หรอืผูอื่น 

หรือ อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครใูนอนาคต 

1.9.3 สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

    ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไข ของผูไดรับทุนใน             
 โครงการ สควค. โดยรวมถึง คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนังสืออานประกอบ คาใชจายสวนตัว ตลอดจนการ
สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง  
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๒. ชวงเวลาการรับสมัคร 

กำหนดการ การดำเนินการ 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2565  
เปนตนไป 

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  ของ ทปอ.  

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
เปนตนไป 

สรางบัญชีผูใชงานผานระบบรับสมคัรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทางเว็บไซต 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply กอนดำเนินการสมัครผานเว็บไซตคณะ 

วันท่ี 1-11 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครทางระบบออนไลน  https://tcas.science.cmu.ac.th/ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ที่เว็บไซต https://tcas.science.cmu.ac.th/ 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 สอบสัมภาษณ ผานระบบออนไลน 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 (แบบ 1.1) 

(สำหรับโครงการที่ 1-8 ) เว็บไซต https://tcas.science.cmu.ac.th/ 
วันท่ี 8-14 ธันวาคม 2565 ผูผานการคัดเลือก รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 (แบบ 1.1) (สำหรับโครงการที่ 1-8 )  

ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัคร มช. ที่เว็บไซต  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

วันท่ี 16 มกราคม 2566  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (แบบ 1.2)  
(สำหรับโครงการที่ 9 ) เว็บไซต https://tcas.science.cmu.ac.th/ 

วันท่ี 16-20 มกราคม 2566 ผูผานการคัดเลือก รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (แบบ 1.2) (สำหรับโครงการที่ 9 ) 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัคร มช. ที่เว็บไซต  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือก รอบที่ 1 ที่เว็บไซต 
https://tcas.science.cmu.ac.th/ และ ทปอ. 

วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2566 ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระบบ TCAS  ของ ทปอ. 
ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธ์ิไปแลวทาง https://student.mytcas.com 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2566 ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา รอบที่ 1 ที่เว็บไซต 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

วันท่ี 30 พฤษภาคม – 
2 มิถุนายน 2566 

ผูยืนยันสิทธิ์กรอกทะเบียนประวัติ 

วันท่ี 5-9 มิถุนายน 2566 พิมพเอกสาร มชท01ใหผูปกครองลงนาม 
วันท่ี 6-9 มิถุนายน 2566 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และสงเอกสารประกอบการรายงานตัวเปนไฟล 

PDF 
 

๓. หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
2. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้น ม. 4 – ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 (5 ภาคเรียน) 
3. หลักฐานการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบดวย 



๙ 

 

4.1 ประวัต ิส วนต ัวที่แสดงใหเห็นถ ึงความสามารถหรือเจตคติท ี ่ด ีต อว ิทยาศาสตรอยางช ัดเจน    
ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร ผลงานและความสามารถที่สอดคลองตามคณุสมบัติที่แตละโครงการกำหนด 
4.2 สามารถจัดรูปแบบไดอยางอิสระ จะใชรูปแบบตัวอักษรแบบใดขนาดใดก็ได ตองไมเกิน 10 หนา 

5.  เอกสารประกอบการสมัครอื่น ตามที่แตละโครงการกำหนด (ถามี) โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมตาม 
                คุณสมบัติของผูสมคัรในแตละโครงการ 

* หมายเหตุ หลักฐานการสมัครใหทำการอัปโหลดเขาระบบการรับสมัครเทานั้น ไมตองสงหลักฐานมายัง 
                     คณะวิทยาศาสตร 

4. คาธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระคาสมัคร 

 คาธรรมเนียมการสมัคร อัตราคาธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)   
   วิธีชำระคาสมัคร ผานชองทางการโอนเงินเขา บัญชี ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเภท 
          เผื่อเรียก ชื่อบัญชี TCAS SCI-CMU  เลขที่บัญชี 020300062468  
 

 อนึ่ง ผูสมัครท่ีครอบครวัมีรายไดต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครไดโดย
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ครอบครัวมีรายไดตอครัวเรือนต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท 
 2. ตองมีเจาหนาที่ของรัฐรับรองรายไดของครอบครัว 
 (โปรดตรวจสอบผูที่สามารถรบัรองไดในแบบฟอรมหนังสือรับรองรายไดของครอบครวั) 
ในการขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวลงในระบบรับ
สมัคร เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลกอนการไดรับการยกเวน ทั ้งนี ้ ผู สมัครตองติดตามผลการ
พิจารณาและชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครในกรณีที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑภายในระยะเวลาที่กำหนด อนึ่ง 
หากพบวาผูสมัครมีการใหขอมูลอันเปนเท็จ คณะวิทยาศาสตรจะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเขาศึกษาทันทีโดยไมตองแจง
ใหทราบ 

ทั้งนี้ สำหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครแลว ใหดำเนินการบันทึกภาพหนาจอ/ถายภาพผลการ
พิจารณาที่ปรากฏบนระบบรับสมัครของคณะวิทยาศาสตรไว เพ่ือใชสำหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในขั้นตอนการนำสง
เอกสารการสมัครตอไป 

หมายเหตุ  การชำระเงินคาสมัคร ในกรณีท่ีผูสมัครชำระเงินคาสมัครแลว ทางคณะวิทยาศาสตร จะไมคืนเงินให ยกเวน
กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของคณะวิทยาศาสตร เทานั้น ท้ังนี้หากผูสมัครมไิดดำเนินการชำระเงนิคาสมัครตามที่
กำหนด จะถือวาการสมัครนั้นเปน โมฆะ 
 - สำหรับผูท่ีขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร คณะวิทยาศาสตรจะตรวจสอบขอมูลและเอกสารภายใน 2 วัน
ทำการถัดไปนับจากวันที่ผูขอยกเวนฯ คลิกปุมสงหนังสือรับรองรายไดของครอบครวั ในกรณทีี่มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
เกณฑ ผูสมัครตองชำคาธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตามวันเวลา-ชองทางที่ระบุไวใน
ประกาศการรับสมัครฯ 

 

5. วิธีการสมัคร 
 5.1   การศกึษารายละเอียด ใหผูสมัครศกึษารายละเอียดและคุณสมบัติของแตละโครงการ  

5.2  การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ใหผูสมัครดำเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือยืนยัน
ตัวตนทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ ของ ทปอ. กอนดำเนินการสมคัรผานชองทางของคณะ 



๑๐ 

 

5.3  การสรางบัญชีผูใชงาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แลว ใหผูสมัครสรางบัญชี
ผูใชงานผานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

(สรางเพียง 1 บัญชีเทานั้น) โดยใช Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. 
กอนดำเนินการสมัครผานชองทางของคณะ ทั้งนี้ ผู สมัครจะไดรับรหัสการสรางบัญชีผูใชงานระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือใชในการประกอบการสมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ 

    5.4   การสมัคร นักเรียนสมัครออนไลน ที่เว็บไซต https://tcas.science.cmu.ac.th/  พรอมแนบหลักฐานการ
สมคัร ตามขอ 3 ทั้งนี้สมัครทางระบบออนไลนเทานั้น ไมตองสงหลักฐานมายังคณะวิทยาศาสตร 

         
ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับการสัมภาษณเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศเทานั้น  




