
 
  
 
 

 ประกาศคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
เรื่อง  หลกัเกณฑการเขาสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 

------------------- 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร ไดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปรญิญาตรีคณะวิทยาศาสตรในภาคการศึกษาที่ 1 และ
ใหมีการแจงความจํานงสมคัรเขาสังกัดสาขาวิชาเอกในภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปที่ 1 นั้น  เนื่องจากในปการศึกษา 2551  คณะ
วิทยาศาสตร โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครัง้ที่ 13/2550 เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2550 
ไดเห็นชอบใหปรับกลุมการรับนกัศึกษา จากเดิม 5 กลุม เปน 6 กลุม ซึ่งมีผลตอการพิจารณาจัดนกัศกึษาเขาสังกัดสาขาวิชาเอก 
ดังนั้นเพื่อใหการเขาสังกัดสาขาวิชาเอกดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 74 วรรคหก และ
มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40   แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 8/2551 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2551 คณะวิทยาศาสตรจึงกาํหนด
หลักเกณฑการเขาสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปรญิญาตรี เปนดงันี้ 
  1.   ใหยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง หลกัเกณฑการเขาสังกดัสาขาวิชาเอก ฉบับลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2548 และใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน  โดยมผีลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2551  เปนตนไป 
 2.   ใหนักศึกษาที่ยังไมสังกัดสาขาวิชาเอกทุกคน และลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชามาแลว 1 ภาคการศึกษาปกติ  
ยื่นคํารองขอเขาสังกัดสาขาวิชาเอกท่ีงานบริการการศึกษา ตามกําหนดการในประกาศของคณะวิทยาศาสตร เรื่อง กําหนดการจัด
นักศึกษาเขาสาขาวิชาเอก 

3. นักศึกษาจะเลือกสาขาวิชาเอกไดภายในกลุมท่ีเขาศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรเทานั้น ซ่ึงม ี6 กลุมคือ 
  กลุมท่ี 1 สาขาวิชาเคมี  เคมอุีตสาหกรรม และชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย ี

 กลุมท่ี 2 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และสัตววิทยา 
 กลุมท่ี 3 สาขาวิชาฟสิกส และวัสดศุาสตร 
 กลุมท่ี 4 สาขาวิชาธรณีวิทยา และอัญมณีวิทยา 
กลุมท่ี 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร และสถิติ 
กลุมท่ี 6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร นักศกึษาไมตองเลือกสาขาวิชาเอก 

 4. การพิจารณาการเขาสังกัดสาขาวิชาเอก  จะพิจารณาจากผลการเรียนของกระบวนวิชาบังคับพื้นฐานรวม  ใน
ระดับชั้นปท่ี 1 ภาคการศกึษาที่ 1 จํานวน 11 หนวยกิต   แยกตามกลุมสาขาวิชาเอก ดังนี ้
  กลุมท่ี 1 กลุมที ่2 และกลุมท่ี 5 ประกอบดวยกระบวนวิชาตอไปนี ้

202111 (ว.ชว. 111) ชีววิทยา 1 (Biology I) 4 หนวยกิต 
203111 (ว.คม. 111) เคม ี1 (Chemistry I) 3 หนวยกิต 
203115 (ว.คม. 115) ปฏิบัติการเคม1ี (Chemistry Laboratory I)   1 หนวยกิต 
206111 (ว.คณ. 111) แคลคลูัส 1 (Calculus I) 3 หนวยกิต 
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กลุมที่ 3 และกลุมท่ี 4 ประกอบดวยกระบวนวชิาตอไปนี้ 
203111 (ว.คม. 111) เคม ี1 (Chemistry I) 3 หนวยกิต 
203115 (ว.คม. 115) ปฏิบัติการเคม1ี (Chemistry Laboratory I)   1 หนวยกิต 
206111 (ว.คณ. 111) แคลคลูัส 1 (Calculus I) 3 หนวยกิต 
207187 (ว.ฟส. 187) ฟสิกส 1 (Physics I) 3 หนวยกิต 
207117 (ว.ฟส. 117) ปฏิบัติการฟสิกส 1 (Physics Laboratory I) 1 หนวยกิต 

 

 5. การพิจารณาจัดนักศึกษาเขาสังกดัสาขาวิชาเอก ใหมีหลักเกณฑดงันี ้ 
    5.1 นักศึกษาที่เลือกเขาสังกัดในสาขาวิชาเอกใดเปนอันดับแรก จะไดรับการพิจารณาจัดเขาสังกัดสาขาวิชาเอก 
                            นั้นกอน 
      5.2 กรณีท่ีนกัศึกษา เลือกเขาสังกดัสาขาวิชาเอกใดในอันดับเดียวกัน  ผูท่ีมจํีานวนหนวยกติสะสมของ 

   กระบวนวิชาบังคับพืน้ฐานรวมมากกวาจะไดรบัการพิจารณาจัดเขาสังกดัสาขาวิชาเอกนั้นกอน    
   5.3 กรณีท่ีนักศึกษาเลือกเขาสังกัดสาขาวิชาเอกใดในอนัดับเดยีวกัน และมีจํานวนหนวยกิตสะสมกระบวน   

      วิชาบังคับพื้นฐานรวมเทากัน  ผูท่ีมีคาลําดบัขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาบังคับพืน้ฐานรวมดังกลาวสงู 
      กวาจะไดรับการพิจารณาใหเขาสังกัดสาขาวิชาเอกนั้นกอน 

5.4 หากนักศึกษาที่เลือกเขาสังกดัสาขาวิชาเอกใดในอันดับเดียวกนั มีจํานวนหนวยกิตสะสมของกระบวน 
   วิชาบังคับพื้นฐานรวมและมีคาลาํดับขั้นสะสมเฉลี่ยเทากัน ผูท่ีไดรับลําดับข้ันในกระบวนวิชาตอไปนี ้
   สูงกวาจะไดรับการพิจารณาเขาสังกดัสาขาวิชาเอกนัน้กอน  

สาขาวชิาเอก กระบวนวชิาทีพิ่จารณาคาลําดับขั้น 
เคม ี 203111 และ 203115 
เคมีอุตสาหกรรม 203111 และ 203115 
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย ี 203111, 203115 และ 202111 ตามลําดับ  
ชีววิทยา 202111 
จุลชีววิทยา 202111 
สัตววิทยา 202111 
ฟสิกส 207187 และ 207117 
วัสดุศาสตร 207187 และ 207117 
ธรณีวิทยา 203111 และ 203115 
อัญมณีวิทยา 203111 และ 203115 
คณิตศาสตร 206111 
สถิติ 206111 

  
  5.5  การจัดนกัศึกษาเขาสังกดัสาขาวิชาเอก สําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกในอนัดับถดัไป  จะใชหลัก 
                             เกณฑการพิจารณาในขอ  5.1 ถึง 5.4 เชนเดียวกัน 
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 6. กระบวนวิชาบังคับพื้นฐานรวมในขอ 4 ท่ีไดรับ อนุมัติใหโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหนําหนวยกิต
และคาลําดับขั้นของกระบวนวิชาดังกลาวมาคิดหนวยกิตสะสมและคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย เพื่อประกอบการพิจารณาการเขาสังกัด
สาขาวิชาเอกได 

7. กระบวนวิชาบังคับพื้นฐานรวมในขอ  4   ท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ใหนําหนวยกิตและคาลําดับขั้นของกระบวนวิชาดังกลาวที่
ไดดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาคิดหนวยกิตสะสมและคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาการเขาสังกัดสาขา
วิชาเอกได 

8. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีลาพักการศกึษาในภาคการศึกษาที ่1 หรือตลอดปการศกึษา จะไดรับการพิจารณาใหเขา 
สังกดัสาขาวิชาเอก รวมกับนักศกึษารุนถัดไป 

9. นักศึกษาทีม่ีคณุสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขดงักลาวขางตน  คณะวิทยาศาสตร จะพิจารณาใหเขาสังกัดสาขา 
วิชาเอกท่ีวางอยู ตามความเหมาะสม 
 10. กรณีท่ีนอกเหนือจากประกาศนี ้ใหอยูในดลุยพนิิจของคณบดีคณะวิทยาศาสตรพิจารณาเปนรายๆ ไป 
 
 จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ ณ  วันท่ี       1      เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 
 

ลงนาม  มงคล  รายะนาคร  
(รองศาสตราจารย ดร.มงคล  รายะนาคร) 

 คณบดคีณะวิทยาศาสตร 
 


