(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขา โครงการสานฝนครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุ รกิจรุ นใหม
โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสรางเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา โครงการขยายโอกาส
ครูศิลปะ และโครงการเสริมสรางศักยภาพครูพลศึกษา เพื่อเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕60
-----------------------------------------ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนโยบายที่จะสงเสริมใหนักเรียนที่กําลังเรียนอยูใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕60 จึงมีโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนที่จะรับนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทยและอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๒) เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง โดยไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
๓) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู กลาวคือ มีความรักและตองการประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชา
ที่สมัครเขาศึกษา
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
โครงการสานฝนครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)
๑) กําลังศึกษาอยูใ นชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และมีผลการเรียนเฉลีย่ (ม.๔ – ม.๕) ไมต่ํากวา ๒.๗๕
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.50
3) มีแฟมสะสมงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
บริการชุมชนและแสดงถึงจิตสาธารณะ ยอนหลังไมเกิน ๓ ป (ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ)
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุนใหม (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)
๑) กําลังศึกษาอยูใ นชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.๔ – ม.๕)
ไมต่ํากวา ๒.๗๕
๒) มีแฟมสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางดานบริหารธุรกิจ/ พาณิชยกรรม
ยอนหลังไมเกิน ๓ ป (ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ)
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โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)
๑) กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.๔ – ม.๕) ไมต่ํากวา ๒.๗๕
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรูภาษาไทยพื้นฐาน (ม.๔ – ม.๕) ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓) มีความสามารถในการอานออกเสียงคําประพันธไทย (ดูรายละเอียดการสงไฟลบันทึกเสียงจาก
เว็บไซด www.edu.cmu.ac.th)
โครงการสรางเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
๑) กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.๔ – ม.๕) ไมต่ํากวา ๒.๗๕
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน (ม.๔- ม.๕)
ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓) มีแฟมสะสมงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษายอนหลังไมเกิน ๓ ป (ใหนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ)
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)
๑) กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.๔ – ม.๕)
ไมต่ํากวา ๒.๗๕
๒) มีแฟมสะสมงานและผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะยอนหลังไมเกิน ๕ ป (ใหนํามา
ในวันสอบสัมภาษณ)
โครงการเสริมสรางศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)
๑) กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.๔ – ม.๕) ไมต่ํากวา ๒.50
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา (ม.๔- ม.๕) ไมต่ํากวา ๓.5๐
๓) มีแฟมสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางดานกีฬา โดยเปนตัวแทนโรงเรียน
เขาแขงขันรายการในระดับประเทศและไดรับรางวัลจากการแขงขัน หรือเปนตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปในการ
แขงขันกีฬาประเภทตางๆ ยอนหลังไมเกิน 3 ป (ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ)
๒. จํานวนที่จะรับเขาศึกษา
๒.๑ โครงการสานฝนครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)
๒.๒ โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุนใหม (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)
๒.๓ โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)
๒.๔ โครงการสรางเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
๒.๕ โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)
2.6 โครงการเสริมสรางศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)
รวม

๑8 คน
๑2 คน
๑7 คน
๑๖ คน
17 คน
๑8 คน
98 คน

3
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ ใหผูสมัคร download ใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสอบจาก เว็บไซต www.edu.cmu.ac.th
๓.๒ ยื่นใบสมัครระหวางวันที่ 3–๑4 ตุลาคม ๒๕๕9 ที่หนวยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร ๒ ชั้น ๑
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คาสมัครคนละ ๒๕๐ บาท
๓.๓ การสมัครทางไปรษณีย ใหสงใบสมัครทีก่ รอกขอมูลครบถวน บัตรประจําตัวผูเขาสอบ และ
หลักฐานประกอบการสมัคร รวมทั้งคาสมัครคนละ ๓๕๐ บาท สงธนาณัติสั่งจาย “หัวหนางานบริการการศึกษาฯ
คณะศึกษาศาสตร ไปรษณียมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๕๐๒๐๒” เทานั้น โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณียป ระทับตรา
สงไมเกินวันที่ ๑4 ตุลาคม ๒๕๕9
สงถึง
หัวหนางานบริการการศึกษาฯ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
กรณีสงใบสมัครชากวากําหนด หรือคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑ จะถือวาหมดสิทธิ์
ในการสมัคร และจะไมสงคืนเอกสารการสมัครรวมทั้งคาสมัคร
๔. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ และติดรูปถายขนาด ๒ นิ้ว
๔.๒ บัตรประจําตัวผูสอบติดรูปถายขนาด ๒ นิ้ว
๔.๓ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้น ม.๔– ม.๕ หรือเทียบเทา
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ณ หนวยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร และทางเว็บไซต
www.edu.cmu.ac.th
๖. การสอบขอเขียน สอบปฏิบัตแิ ละสอบสัมภาษณ
6.1 ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล และความถนัดทางวิชาชีพครู (คาน้ําหนักรอยละ ๔๐)
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๐8.3๐–09.3๐น.
๖.2 ความรูวิชาเอก
6.2.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา (คาน้ําหนักรอยละ 40)
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.35–11.05 น.

4
๖.2.2 สาขาวิชาศิลปศึกษา (คาน้ําหนักรอยละ 4๐)
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 10.0๐– ๑3.0๐ น.
(ใหผูเขาสอบเตรียมอุปกรณการวาดเสน สีตามถนัดและกระดานรองเขียนสําหรับ
การสอบปฏิบัติดวย)
๖.2.3 สาขาวิชาพลศึกษา
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕9
สอบทฤษฏี (คาน้ําหนักรอยละ 20)
เวลา 09.35 – 11.05 น.
สอบปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา (คาน้ําหนักรอยละ 20)
เวลา 11.30 – 12.30 น.
(ใหผูเขาสอบเตรียมชุดสําหรับการสอบปฏิบัติดวย)
6.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ หนวยทะเบียนปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร และเว็บไซต www.edu.cmu.ac.th
6.4 สอบสัมภาษณพรอมแสดงผลงาน/ แฟมสะสมงาน (คาน้ําหนักรอยละ 20)
วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00–12.00 น.
7. วิชาสอบ
โครงการสานฝนครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ และความรูทั่วไป
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุนใหม (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูวิชาธุรกิจศึกษา (ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจศึกษา บัญชี เศรษฐศาสตร)
โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูวิชาภาษาไทย (ความรูพื้นฐานดานวรรณกรรม หลักการใชภาษา ความสามารถ
ดานทักษะ ทางภาษา และการประพันธ)
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โครงการสรางเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูวิชาสังคมศึกษา (ความรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูวิชาศิลปะ (ความรูวิชาวาดเสน หลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป)
โครงการเสริมสรางศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)
๑) ความถนัดทางการเรียน ดานภาษา ตัวเลข และเหตุผล
๒) ความถนัดทางวิชาชีพครู
๓) ความรูว ิชาพลศึกษา (ความรูทั่วไปทางการกีฬา ความเคลื่อนไหวทางการกีฬาระดับชาติ
นานาชาติ ประวัติศาสตรการกีฬา กติกากีฬาสากล)
๘. ประกาศผลการสอบ
วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ หนวยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร และทางเว็บไซต
www.edu.cmu.ac.th
๙. การยืนยันเขาศึกษา
ใหผสู อบไดรายงานตัวยืนยันเขาศึกษาพรอมผูปกครองใน วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผู ที่ ได รั บ การคั ด เลื อกและยื น ยั น เข า ศึ ก ษาในโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและชุ ม ชน
คณะศึกษาศาสตร ตามประกาศฉบับนี้แลว หมายถึงเปนผูที่สละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและชุมชนอื่น และตามระบบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหมายถึงผูที่สละสิทธิ์
ในการที่จะสมัครคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Admissions ของสมาคมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (สอท.)
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๑๐. การยืนยันเลือกที่เรียน ๑ สถาบันตามระบบ Clearing House
ผูที่สอบไดและยืนยันเขาศึกษากับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว จะตองแจง
ยืนยันเลือกที่เรียน ๑ สถาบันกับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ตามระบบ Clearing House
ทางเว็บไซต www.cuas.or.th หากไมดําเนินการใดๆ จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕9
๑๑. เงื่อนไขการเขาศึกษา
๑๑.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
๑๑.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการนี้ตองศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอบเขา
ศึกษาไดของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ไมยายสาขาวิชา
หรือยายคณะ ไมวากรณีใดๆ
๑๒. ทุนการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรจะพิจารณามอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ที่ผาน
การสอบคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดของแตละโครงการฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
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