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--สําเนา-- 

 
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) 
ประจําปการศึกษา 2564 
-------------------------------- 

 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนศูนย โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) มีความประสงคจะรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
เพ่ื อคัด เลื อก เข า เป นนั กศึกษาทุน โครงการ พสวท . (เพิ่ ม เติ ม ) ระดับปริญ ญ าตรี  คณ ะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศกึษา 2564 ดังนี ้ 
 

ชั้นป สาขาที่รับสมัคร คุณสมบัติผูสมัคร 

ปริญญาตรี  
ปที่ 1 - 4  
จํานวนรวม 14 ทุน 

1. คณิตศาสตร 
2. เคม ี
3. ชีววิทยา 
4. สัตววิทยา 
5. ธรณีวิทยา 
6. ฟสิกส 
7. ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม 
8. เคมีอุตสาหกรรม 
9. จุลชีววิทยา 
10. วัสดุศาสตร 
11. วิทยาการคอมพิวเตอร 
12. สถิติ 
13. อัญมณวีิทยา 
14. วิทยาการขอมูล 
15 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

1. เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. มีผลการเรียนตามที่กําหนด ดังนี ้
2.1 ผูสมัครชั้นปท่ี 1 (รหัส64...)  
- มีการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย ไมต่ํากวา    
3 .0 0  แล ะผ ล การ เรี ย น เฉลี่ ย รวม วิท ยาศ าส ต ร
คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.25 และ 
- มีผลคะแนนวิชาสามัญ ฟสิกส เคมี ชึววิทยา และ
คณติศาสตร1 รวมกัน ไมนอยกวา 180 คะแนน หรือ  
มีผลคะแนนวิชา PAT1 และ PAT2 รวมกัน ไมนอยกวา 
250 คะแนน 
2.2 ผูสมัครชั้นปที่ 2, 3, 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.25 และผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.25 

3. เปนผูมีเจตคติที่ดีตออาชีพที่เก่ียวกับงานวิจัยและ 
    การสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใชความรู   
    ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี     
    เพ่ือพัฒนาประเทศ และมีสัญชาติไทย 

4. มีทักษะ/ความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับดี 

5 . เป นผู ยินดี ปฏิ บัติต ามเงื่อน ไขและขอผู กพั นที่  
     ทุน พสวท.  กําหนด 

 



2 

 

เกณฑการพจิารณามีดังนี ้

1.  ความสามารถดานวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการเรียน และการตอบคําถามในการสัมภาษณ 
2.  เจตคติและความสามารถอื่น ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พิจารณาประวัติผลงาน ซึ่งอาจ

ประกอบดวย ผลงานวิจัย / การนําเสนอผลงานทางวิชาการ / การแขงขันทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเขา
รวมกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน) 

3.  ความสามารถดานภาษาตางประเทศ  

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเปนสิ้นสุด 
  
 
กําหนดการรับสมัคร 
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรอกขอมูลการสมัครและอัพโหลดใบสมัคร 

พรอมเอกสารแนบที่  
https://cmu.to/sFELx 
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ www.science.cmu.ac.th 
วันที ่11 สิงหาคม 2564 สอบสัมภาษณ (ผาน Zoom )  
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก www.science.cmu.ac.th 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฏาคม พ.ศ. 2564 

 

                                    
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภควรรณ พวงสมบัต)ิ 

                        รองคณบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ใบสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) 

          ประจําปการศึกษา......2564.................. 

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว..............................................................................โทร.............................อีเมล............................................. 

รหัสนักศึกษา...................................ชั้นป...................สาขาวิชา.......................................คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

เกรดเฉลี่ยรวม(ไมต่ํากวา 3.25) .................................. เกรดเฉลี่ยรวม วิทย-คณิต(ไมต่ํากวา 3.25) ............................................. 

กรณี ป.ตรี ปที่ 1 (รหัส 64)  

คะแนนวชิาสามัญ (ถามี) คณิตศาสตร1............... เคม.ี.............. ชีววิทยา............... ฟสิกส............... รวม ................... คะแนน 

คะแนนวชิา PAT1 ............... PAT2 ........................... (ถามี) รวม .......................... คะแนน 

มีความประสงคจะสมัครรับทุน พสวท ระดับปรญิญาตร ีสาขา................................................................................... 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบรายงานผลการเรียน ระดับมธัยม 
 2. ใบรายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
 3. หนังสือรับรองของอาจารยที่ปรกึษา 
 4. การนําเสนอผลงานทางวชิาการ (ถามี) 
 5. การแขงขัน/การเขารวมกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ถามี) 
 6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 
 7. เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประวัติการศึกษาและการรับทนุการศกึษา (ถามี) 
ปการศกึษา  2563 เคยไดรบัทุน.........................................................................มูลคาทุนละ..................บาท 

 ปการศกึษา  2562 เคยไดรบัทุน............................................ ...........................มูลคาทนุละ..................บาท 
 ปการศกึษา  2561 เคยไดรบัทุน........................................................................มูลคาทุนละ..................บาท 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความขางตนเปนเท็จ ขาพเจาจะยินยอม
ใหตัดสิทธิ์ในการรบัทนุ ทั้งนี้ ขาพเจาไดศกึษาขอมูลในประกาศรับสมัครครบถวนแลว 
 
  
       (ลงชื่อ) .................................................... ผูสมัคร 
                 (....................................................) 
       ยืน่ใบสมัครวันที่ ......... / ............./ ............. 
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คํารับรองของ อาจารยที่ปรึกษา 
 
     ชื่อ – นามสกุล ...........................................................เบอรโทร................................................... 
  
ความคิดเห็น 
 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
(ลงชื่อ) .................................................... อาจารยที่ปรึกษา 

                        (....................................................) 
 
 


