
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาโครงการเรียนลวงหนา (AP-Program) สาขาคณิตศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําปการศึกษา 2564 
------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนโยบายดําเนินการโครงการเรียนลวงหนา เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีความตอเนื่อง 
และเชื่อมโยงตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการกระตุน สงเสริม ตลอดจนเปดโอกาสให
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดมีโอกาสศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค คณะวิทยาศาสตร จึงประสงคจะรับสมัครนักเรียน เพ่ือเขา
โครงการเรียนลวงหนา ตามรายะเอียดดังตอไปนี้  

1.  คุณสมบัติและเง่ือนไขการสมัครเขารวมโครงการ  
 ๑.  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๔-๕   
                 อยูในเกณฑตอไปนี้   

-  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา ๓.๕๐ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ของกระบวนวิชาวิทยาศาสตรไมต่ํากวา ๓.๕๐ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา ๔.๐๐ 

   หรือ ๒.  นักเรียนที่ผานหลักสูตรเพ่ิมพูนประสบการณ    (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ 
        พิเศษทางคณิตศาสตร ในปการศึกษา ๒๕๖3)  ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๔-๕ 
                  เฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

2. หลักฐานการสมัคร  
1) ใบสมัคร 
2) รูปถาย 1 ใบ ขนาด 3 × 4 ซม. ( 1 นิ้ว ) ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน สําหรับติดในใบสมัครสอบ 

3. คาธรรมเนียมการสมัคร 
คาธรรมเนยีมการสมัครเขาโครงการเรียนลวงหนา AP-Program จํานวน 200 บาท/คน  
ทั้งนี้คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคนืใหในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบมีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดไวใน    

           (คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเขารวมโครงการ) 

4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร 
1) ลงชื่อผูสมัครสอบในแบบ Google Form ตามลิ้งค https://forms.gle/bLnDEsPM3L2Jz5cP6 

2) นักเรียน Download ใบสมัครไดท่ี http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/  
3) เมื่อทําการกรอกขอมูลในใบสมัครและติดรูปถายครบถวนแลว ใหลงชื่อผูสมัครทั้ง 3 สวนใหครบถวน 
4) นําใบสมัครที่ติดรูปถายและลงชื่อผูสมัครครบถวนแลว ใหนําสงฝายวิชาการหรือฝายแนะแนวของโรงเรียน  

เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผูอํานวยการโรงเรียนลงนาม
รับรองคุณสมบัติ ในใบสมัครสอบของนักเรียน 
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5) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพรอมเงินคาธรรมเนียมการสมัครทดสอบเบื้องตน มายัง  
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ที่อยู 239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม   ๒๕๖๔ 
โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียบนซองจดหมายเปนสําคัญ และสงตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือธนาณัต ิ 
สั่งจายในนาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50202 

5. กําหนดการดําเนินการ 
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการเรียนลวงหนาปการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการเรียนลวงหนา  กระบวนวิชา
แคลคูลัส 1 (206111)  ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2564   ตามรายละเอียดดังนี ้

1. รับสมัครเขาโครงการเรียนลวงหนา ตั้งแตวนัที ่1-30 กรกฎาคม 2564 คาสมัคร 200 บาท/คน    
ยื่นใบสมัครไดที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑)  วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 
ทาง website ของภาควิชาคณิตศาสตร  www.math.science.cmu.ac.th   
และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร www.science.cmu.ac.th 

3. จัดสอบการวัดและประเมินผลกลางภาค กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) วันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔  เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตามตารางสอบกลางภาค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. ประกาศผลการสอบกลางภาค  ในชวงระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
ทาง website ของภาควิชาคณิตศาสตร www.math.science.cmu.ac.th   
และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร www.science.cmu.ac.th 

5. จัดสอบการวัดและประเมินผลปลายภาค วิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) ในวันอังคาร ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔  
เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ตามตารางสอบปลายภาค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. ประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการวัดและประเมินผล   
ทาง website ของภาควิชาคณิตศาสตร www.math.science.cmu.ac.th   
และทาง website ของคณะวิทยาศาสตร www.science.cmu.ac.th 

 
6.  รายละเอียด สําหรับการสอบ 
            ผูเขาสอบโครงการเรียนลวงหนา ควรมีความรูเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตอไปนี้ 

- เสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบจํานวนจริง พหุนาม ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม ลอการิทึม 
เอกซโปเนนเชียล  ลิมิตและความตอเนื่อง  ตรีโกณมิติ  และระบบสมการเชิงเสน 
  -  เนื้อหาที่ใชในการสอบ AP  อางอิงเอกสารประกอบการสอน หนังสือ Calculus ๑ : ๒๐๖๑๑๑   
ภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ว.คณ.๑๑๑ (๒๐๖๑๑๑)     แคลคูลัส  ๑ 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ไมมี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 อนุพันธและการประยุกต  การหาปริพันธและการประยุกต  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต  
(เนื้อหากระบวนวิชา สามารถดูรายละเอียดไดในเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา ๒๐๖๑๑๑ 
โครงการตํารา ภาควิชาคณิตศาสตร) 
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หลักสูตรของโครงการเรียนลวงหนา (สาขาวิชาคณิตศาสตร) 
นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได 1 กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส 1 (Calculus 1) รหัสวิชา 

206111 โดยกระบวนวิชา 206111 เปนกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร  สามารถเทียบโอนไปเปน 
206111 : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได 

 
7. รายละเอียดเพิ่มเติม  

 ติดตอนางสาวลัดดา  รินพล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-943315 
 E-mail : ladda.rinpon@cmu.ac.th 

 ติดตอคุณปารณีย กันทวี  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร โทรศัพท 053-943326 ตอ 104 
 E-mail : paranee.k@cmu.ac.th 
  

  ประกาศ ณ วันที่   27   พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภควรรณ พวงสมบัต)ิ 
  รองคณบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 

 
 
 
 
 


