
 

- สําเนา - 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศ เพ่ือสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและการพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม ่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจําปีการศกึษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร 
 1.1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 1.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 1.1.3  มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่  

อาหารแปรรูป เคร่ืองดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของ

กรรมการ  

 1.1.4  มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
      1.2  คุณสมบัติของผู้สมัครการพฒันาผู้ประกอบการใหม่ 
            1.2.1  สําเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 1.2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 2.00 

           1.2.3  มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 

           1.2.4  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

2.  จํานวนรับ รับเข้าศึกษาจํานวน 30 คน  

สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 

- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 

- เทคโนโลยีการบรรจุ 5 

- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 

- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 5 

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 

รวม 30 
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3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ 

      3.2  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร 

 3.3  สําเนาเอกสารระเบยีนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

( ป.พ.1) และผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2  

       3.4  ใบรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่   

อาหารแปรรูป เคร่ืองดื่มแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอ่ืนๆ ที่มิใช่อาหาร (เฉพาะกลุ่ม

ผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร) 

       3.5  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (เฉพาะกลุ่มผู้สมัครทายาททาง

อุตสาหกรรมเกษตร) 

            3.6  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร (เฉพาะกลุ่มผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม)่  

 3.7  สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และ สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

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

- สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือ 

มอบหมายให้ผู้อ่ืนย่ืนแทนได้ที่ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 5 -  9 กรกฎาคม 2561 ในเวลาทําการ กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อ่ืนย่ืนใบสมัครแทนผู้สมัครจะต้อง

กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือช่ือในช่องผู้สมัครให้เรียบร้อย 

- สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่าย พร้อม

หลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่กําหนด รวมท้ังค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้จะ
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเ ป็นสํา คัญและให้ส่ งธนาณัติสั่ งจ่ ายในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปณจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จ่าหน้าซองส่งถึง  

งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

155 หมู ่2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่50100  

(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร”)  
**ค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ รายการและเง่ือนไขการรับเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร/2560 (อัตราค่าสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนที่ดําเนินการคัดเลือก

โดยตรง) (ฉบับที่ 2)** 

 

5.  เกณฑ์การคัดเลือก 
 5.1  ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดรวมท้ังหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งหรือยื่น

ใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5.2  กรณทีี่ผูส้มัครสง่หรือย่ืนใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือคา่ธรรมเนยีมการสมัครไมค่รบถว้น หรือ 

ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รับพิจารณา 

5.3  ใช้คะแนน GAT, PAT1  และ PAT2 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

5.4  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัย เชียง ใหม่จะประกาศราย ช่ือผู้ มีสิทธิ์ เข้ าสอบสัมภาษณ์ ใน               

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ http://www.agro.cmu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

7. สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และที่ http://www.agro.cmu.ac.th 

 
9.  หลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ

ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

 

10.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 10. 1  ให ้ผู ้ส ม ัค รที ่ไ ด ้ร ับการค ัด เ ล ือก ได ้แ ล ้ว  ให ้ม า รายงานต ัวที ่สํ า น ักทะ เบ ียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด

ในประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th โดยนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กําหนดมาแสดงในวันรายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 10.2 ผู้สมัครที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

 

ประกาศ ณ วันที่            มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

ประกาศ xi 

 

 

 

 

 

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกร)ี  

        อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกร)ี  

        อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่


