
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
เร่ือง การรับสมัครนกัเรียนเพือ่เข้าโครงการเรียนลว่งหน้า (AP-Program) สาขาคณติศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ประจําปกีารศกึษา 2563 
------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ทิศทางที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้า
โครงการเรียนล่วงหน้า ตามรายะเอียดดังต่อไปนี้  
1.  คณุสมบตัแิละเงือ่นไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 ๑.  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ มีผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ ๔-๕   
                 อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้   

-  มีผลการเรยีนเฉล่ีย ๔ ภาคการศึกษา ไม่ต่าํกว่า ๓.๕๐ 
-  มีผลการเรยีนเฉล่ีย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ 
-  มีผลการเรยีนเฉล่ีย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ 

   หรือ ๒.  นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์    (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ 
        พิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖2)  ที่มีผลการเรยีนในระดบัมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ ๔-๕ 
                  เฉล่ีย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ํากวา่ ๓.๕๐ 
2. หลกัฐานการสมัคร  

1) ใบสมัคร 
2) รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 3 × 4 ซม. ( 1 นิ้ว ) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สําหรบัติดในใบสมัครสอบ 

3. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าโครงการเรยีนล่วงหน้า AP-Program จํานวน 200 บาท/คน  
ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณทีี่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามทีก่ําหนดไว้ใน 

(คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ) 
4. ขัน้ตอนและวธิกีารสมัคร 

1) ลงชื่อผู้สมัครสอบในแบบ Google Form ตามล้ิงค์ https://forms.gle/Xry7ieu2as2QoybY9 
2) นักเรียน Download ใบสมัครได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/  
3) เมื่อทําการกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่ายครบถ้วนแล้ว ให้ลงช่ือผู้สมัครทั้ง 3 ส่วนให้ครบถ้วน 
4) นําใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงช่ือผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นําส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
คุณสมบัติ ในใบสมัครสอบของนักเรียน 

5) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสองเบ้ืองต้น  มายั ง  
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแกว้ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ และส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
หรือธนาณัติ  สั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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5. กําหนดการดําเนินการ 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า  กระบวนวิชาแคลคูลัส 
1 (206111)  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. รับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/คน  ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   
คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑)  วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ทาง website  ของภาควิชาคณิตศาสตร์  www.math.science.cmu.ac.th   
และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th 

3. จัดสอบการวัดและประเมินผลกลางภาค  กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) ในวันอังคารที่ ๘  กันยายน  
๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตามตารางสอบกลางภาค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ประกาศผลการสอบกลางภาค  ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ – ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓   ทาง website  
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ www.math.science.cmu.ac.th  
และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th 

5. จัดสอบการวัดและประเมินผลปลายภาค วิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ตามตารางสอบปลายภาค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. ประก าศรายชื่ อ ผู้ ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารวั ด และป ระ เมิ น ผล   ท าง  website ขอ งภ าควิ ช าคณิ ต ศ าสต ร์ 
www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th 

 
6.  รายละเอียด สําหรับการสอบ 
      ผู้เข้าสอบโครงการเรียนล่วงหน้า ควรมีความรู้เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปน้ี 

-  เส้นตรง  ภาคตัดกรวย  ระบบจํานวนจรงิ  พหุนาม  ฟังกช์ัน  ลําดับและอนุกรม ลอการทิึม   
เอกซ์โปเนนเชียล  ลิมิตและความต่อเน่ือง  ตรีโกณมิติ  และระบบสมการเชิงเส้น 

- เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ AP  อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน หนังสือ Calculus ๑ : ๒๐๖๑๑๑   
ภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 ว.คณ.111 (206111)     แคลคลูัส  1 
เงื่อนไขที่ตอ้งผา่นกอ่น  :  ไม่มี 
คําอธบิายลกัษณะกระบวนวิชา 
อนุพันธ์และการประยกุต์  การหาปริพันธ์และการประยุกต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อันดับหนึง่และการประยกุต ์ (เนื้อหา
กระบวนวิชา สามารถดูรายละเอียดไดใ้นเอกสารประกอบการสอนกระบวนวชิา 206111 
โครงการตํารา ภาควิชาคณิตศาสตร์) 
 
หลักสูตรของโครงการเรียนลว่งหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 
นกัเรยีนสามารถลงทะเบียนเรยีนได้ 1 กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส 1 (Calculus 1) รหสัวิชา 

206111 โดยกระบวนวิชา 206111 เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  สามารถเทียบโอนไปเป็น 
206111 : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร ์และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอตุสาหกรรมเกษตรได้ 
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7. รายละเอียดเพิ่มเติม  

 ติดต่อนางสาวลัดดา  รินพล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943315 
 E-mail : ladda.rinpon@cmu.ac.th 

 ติดต่อคุณปารณีย์ กันทวี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 053-943326 ต่อ 104 
 E-mail : paranee.k@cmu.ac.th 
  

  ประกาศ ณ วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ ์แสนทน) 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัตกิารแทน 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 

 
 
 
 
 


