
  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ตามระบบ
การคัดเล ือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที ่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติ 

1.1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
1.2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 

จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
      1.4) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
      1.5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบฯ เพื่อการสมัครเข้าศกึษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

  1.6) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร 
 
2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

2.1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี 7 ประเภทโครงการดังนี้ 
2.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้ 

- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
- การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  
  (โครงการ วมว.) 
- การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 
- การรับนักเรียนพิการ 
- โครงการพิเศษอื่น ๆ 

2.2) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้ 
 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 

 
 

 

-สำเนา- 
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3. รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3.1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล 
3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
1 00410101101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35 

2 00410102101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 13 

3 00410104101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัตศิาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35 

4 00410105101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 

5 00410106101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 17 

6 00410108101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรชัญา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย)  
โครงการนักคิดเพื่อสังคม 

20 

7 00410110101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย 

10 

8 00410110101020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการเรียนดี 

5 

9 00410111101012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 13 

10 00410112101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 

11 00410114101012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

7 

12 00410115101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

13 00410116101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา  
(แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

14 00410204101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

15 00410205101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 

16 00410206101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 20 

17 00410208101011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 8 

18 00410210101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 15 

19 00410212101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 16 

20 00410213101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

25 

21 00410214101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ  
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

22 00410215101010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 
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3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
23 00410301101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 

24 00410302101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

25 00410303101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 40 

26 00410304101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 

27 00410305101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35 

28 00410307101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

40 

29 00410308101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 40 

30 00410310101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

38 

31 00410311101010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

32 00410401101011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 

33 00410401101022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 

34 00410403101011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

35 00410403101022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

36 00410407101011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 

37 00410407101022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 8 

38 00410601101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

10 

39 00410601101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

30 

40 00410602101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

20 

41 00410602101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

10 

42 00410602101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต ์

4 

43 00410603101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

15 

44 00410603101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และ
เคมีดีเด่น 

15 

45 00410604101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

18 
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3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
46 00410604101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
18 

47 00410604101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

7 

48 00410604101041 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
หุ่นยนต ์

4 

49 00410604101051 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการ Women in Engineering 

10 

50 00410605101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

20 

51 00410605101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

80 

52 00410605101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ 

4 

53 00410606101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

5 

54 00410606101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการผลิตวศิวกรเหมืองแร่ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน 

5 

55 00410606101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการผลิตวศิวกรทางสาขาปิโตรเลียมและวจิัย
การจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ 

5 

56 00410608101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 

15 

57 00410608101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

10 

58 00410608101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
หุ่นยนต ์

4 

59 00410680101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

10 

60 00410681101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครอืข่าย 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ 

5 

 
 



5 
 

 
 

3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
61 00410681101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครอืข่าย 

ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 

62 00410681101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครอืข่าย 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

4 

63 00410690101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

15 

64 00410691101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

2 

65 00410691101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

2 

66 00410691101031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับทายาทของผู้ประกอบการ 

5 

67 00410692101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

5 

68 00410693101011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

10 

69 00410693101021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสตูร 
ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

10 

70 00410701101010 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการผลิตแพทยน์ักวิทยาการข้อมูล 

10 

71 00410701101020 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ 

25 

72 00410701101030 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการเรียนดีโอลิมปิก 

25 

73 00410801101011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

20 

74 00410802101011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ำ, ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

72 

75 00410901101010 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการหมอฟันคนดี 

5 
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3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
76 00410901101020 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) โครงการรับผู้ทีม่ีความเป็นเลิศทางดา้นภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

10 

77 00411601101010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

18 

78 00411671101010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทาง
วิชาการและภาษาอังกฤษ 

8 

79 00411701101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ป ีภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

30 

80 00411702101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

81 00411703101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ป ีภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

10 

82 00411771101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

83 00411801101010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ (หลกัสูตร 
ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน 

30 

84 00411803101010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา) ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
ภาพยนตร์ดิจิทลั 

20 

85 00412001101010 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการการรับผู้ได้รบัรางวลัการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ 

10 

86 00412001101020 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ 

10 

87 00412001101030 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุน่ 

2 

88 00412001101040 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน 

7 

89 00412001101050 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน 

2 

90 00412001101060 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี 

2 

91 00412001101070 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส 

2 
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 3.1.1) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
92 00412401101010 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั ภาคปกติ 

(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางดา้นภาษา
และกิจกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัล 

15 

รวมการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งสิ้น 92 รหัส  จำนวนรับ 1,436 ที่นั่ง 

 
3.1.2) การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้ 

การรับนักเรียนจากโครงการเดก็ดีมีที่เรียน 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00411001105011 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
2 00411101105011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
15 

3 00411102105011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

4 00411104105011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

5 

5 00411301105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

6 00411302105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

7 00411303105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

8 00411304105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

9 00411305105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

10 00411306105011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

11 00411801105010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

12 00411901105010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

13 00411902105010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

14 00411902105020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

รวมการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทั้งสิ้น 14 รหัส  จำนวนรับ 113 ที่นั่ง 
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การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00411001103011 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 

2 00411301103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 

3 00411301103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มผีล 
การเรียนดีเด่น 

20 

4 00411302103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 

5 00411302103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มผีลการ
เรียนดีเด่น 

10 

6 00411303103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดเีด่น 

10 

7 00411303103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 

8 00411304103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดเีด่น 

10 

9 00411304103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 

10 00411305103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

10 

11 00411305103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 

12 00411306103011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดเีด่น 

10 

13 00411306103021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 

14 00411901103010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

25 

15 00411902103011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

17 
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การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
16 00411902103022 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
15 

17 00412101103011 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

18 00412101103020 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

19 00412102103010 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

20 00412104103010 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

4 

21 00412104103021 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

22 00412171103011 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

5 

รวมการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั้งสิ้น 22 รหัส  จำนวนรับ 211 ที่นั่ง 

 
การรับนักเรียนจากโครงการหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00410601104011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 5 

รวมการรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ทั้งสิ้น 1 รหัส  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง 

 
การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาต/ิระดบัชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00410212102010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 

2 00410501102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมี
เทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

1 

3 00410502102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

4 00410503102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

5 00410504102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

6 00410505102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

7 00410506102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

8 00410507102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 
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การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาต/ิระดบัชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

9 00410508102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

10 00410601102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 1 

11 00410602102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

12 00410603102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

13 00410604102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

14 00410605102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

15 00410606102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

16 00410608102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

17 00410701102010 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

18 00410802102011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, 
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, ทรัพยากรป่า
ไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย) 

3 

19 00411104102010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

20 00411301102011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

21 00411501102010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

22 00411601102010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

23 00411671102010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

2 

24 00411801102010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

25 00411901102010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

26 00411902102010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 
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การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาต/ิระดบัชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
27 00411903102010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
1 

28 00412001102010 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

รวมการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาติฯ ทัง้สิ้น 28 รหัส  จำนวนรับ 42 ที่นั่ง 

 
การรับนักเรียนพิการ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00410214106010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ  
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

2 00410215106010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ  
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

3 00410301106010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

4 00410302106010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

5 00410303106010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

6 00410304106010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

7 00410501106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

8 00410502106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

9 00410506106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

10 00410507106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

11 00410508106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

12 00411701106011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

1 

รวมการรับนักเรียนพิการ ทั้งสิ้น 12 รหัส  จำนวนรับ 23 ที่นั่ง 

 
โครงการพิเศษอื่นๆ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00410801108011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิ

8 

2 00410802108011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, 
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, ทรัพยากรป่า
ไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

17 
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โครงการพิเศษอื่นๆ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

3 00411702108010 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) บตุรสล่า/ช่างฝีมือ 

10 

4 00411801108010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม 

26 

5 00412101108011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้ที่
มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

5 

6 00412101108021 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่ และวชิวลเอฟ
เฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

5 

7 00412101108030 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสรมิ
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

5 

8 00412101108040 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้ที่
มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

5 

9 00412102108010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

15 

10 00412102108020 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนกัเรียน 
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

10 

11 00412104108011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสรมินักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
 ในการประกวดแข่งขัน 

2 

12 00412104108021 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

5 

13 00412104108030 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสรมินักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
 ในการประกวดแข่งขัน 

2 

14 00412104108040 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ  
(Gifted IT) 

2 

15 00412171108011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

5 

 
 



13 
 

 
 

โครงการพิเศษอื่นๆ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
16 00412171108021 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) โครงการรับนักเรียนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

10 

รวมโครงการพิเศษอื่นๆ ทั้งสิ้น 16 รหัส  จำนวนรับ 132 ที่นั่ง 

 
3.2) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ 

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00410201107010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
ครูรัก(ษ์)ถิ่น 

31 

2 00410599107010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มคีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) 

20 

3 00410599107020 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

20 

4 00410599107030 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) 

3 

5 00410599107040 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกบัดูแลของ
มหาวิทยาลยั (โครงการ วมว.) 

10 

6 00410599107050 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ 

60 

7 00410599107060 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

1 

8 00410599107070 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 

9 00411301107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะ 

10 

10 00411301107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10 

11 00411302107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรม 
ทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะ 

5 
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การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
12 00411302107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 

13 00411303107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะ 

5 

14 00411303107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 

15 00411304107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 

16 00411304107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะ 

5 

17 00411305107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5 

18 00411305107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนกันวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร
ผ่านคา่ยของคณะ 

5 

19 00411306107010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ภาค
ปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
เกษตรผ่านค่ายของคณะ 

5 

20 00411306107020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 

21 00411401107010 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

22 00411501107010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทศิษย์เก่า  
บัญชี-บริหารธุรกิจ 

5 

23 00411501107020 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเปน็
ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ 

45 

24 00411501107030 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรรับนกัเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็น
ผู้นำและในทางธุรกิจ 

10 
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การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
25 00411501107040 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) โครงการบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี 

10 

26 00411502107010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการ 

5 

27 00411502107020 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเปน็
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ 

10 

28 00412105107010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

30 

รวมการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ ทั้งสิ้น 28 รหัส  จำนวนรับ 342 ที่นั่ง 

 
 
4. การดำเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นการรับสมัครผ่าน

ช่องทางของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

4.1) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ  
1.) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
2.) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  
    https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  
3.) เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสาร 
แนบท้ายประกาศฯ เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
(TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota) การรับนักเรียนจาก
โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

- ประเภทโครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตาม 
ยุทธศาสตร์ สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับ
นานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

4.2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.3) การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
ผ ่ านระบบร ับสม ั ครของมหาว ิทยาล ัย เช ี ยง ใหม่  ทาง เ ว ็ บ ไซต ์  https: / /www1 . reg.cmu.ac. th/ugradapply  
(สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านสำหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

4.4) การสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2564  

   เปิดระบบรับสมัคร วันที่    6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 
   ปิดระบบรับสมัคร  วันที่  15 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น. 

4.5) การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือก (1 รหัส-คณะ-สาขาวิชา) 
ยกเว ้นการรับนักกีฬาที ่มีความสามารถดีเด ่นระด ับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์เล ือกได้  
2 อันดับการเลือก (2 รหัส-คณะ-สาขาวิชา ที่เปิดรับการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และ
นักกีฬาตามยุทธศาสตร์)  

หมายเหตุ : โปรดระวังการยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้ว 
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกได้อีก 

4.6) การชำระเงินค่าสมัคร  
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ยกเว้น โครงการของคณะแพทยศาสตร์  

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
ผู้ประสงค์สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-17 มกราคม 2564 ชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก ่
1.) ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร 
2.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
3.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

       ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2564 เท่านั้น 

หมายเหตุ :  
- การชำระเงินค่าสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณี  

ที่เกิดจากความผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด  
จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 

- การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร  

4.7) การจัดส่งเอกสารการสมัคร สามารถจัดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 6-18 มกราคม 2564 ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ครบถ้วน (1 คนต่อ 1 ซอง และส่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) และใช้ใบจ่าหน้าซองเอกสารที ่อยู่ 
การจัดส่งที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น โดยใบจ่าหน้าซองจะปรากฏข้อมูลบาร์โค้ด/เลขที ่
ใบสมัคร/รหัส/คณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ  
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เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
         1.) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
         2.) หลักฐานการชำระเงิน 

2.1 กรณีชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารประทับตรารับชำระเงินแล้ว  
2.2 กรณีชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร ให้พิมพ์
จากภาพที่ปรากฏบน Mobile Banking ของธนาคาร  
2.3 กรณีชำระเงินผ่านระบบ QR Code ณ ตู้ ATM ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินที่ออกจากตู้ ATM  

ทั้งนี้หลักฐานการชำระเงินทุกกรณีให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
         3.) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับผู้ที ่กำลังศึกษาให้ส่งใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา  

กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งใบแสดงผลการเรียนที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  
         4.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  

   5.) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก หรือตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี)  
โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมูล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

   6.) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ 
แหล่งข้อมูล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

หมายเหตุ : 
- มหาวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน  
- การจัดส่งเอกสาร สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วใน

การจัดส่งเอกสารควรเลือกจัดส่งเอกสารประเภท EMS    
       - ผู ้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. การดำเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของคณะ 

5.1)  การศึกษารายละเอียด การศึกษารายละเอียดให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้สมัครศึกษา 
รายละเอียดเก่ียวกับการสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ของคณะโดยตรง  

5.2)  การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน 
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 

 

 

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูส้มัครได้สมัครผ่านระบบรับสมคัรของมหาวิทยาลัย และชำระเงินค่าสมัคร  
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการสมคัรมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

หากพบว่าไม่ไดด้ำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตดัสิทธิใ์นการสมัครทันที 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร  



18 
 

 
 

5.3)  การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
ผ ่ านระบบร ับสม ัครของมหาว ิทยาล ัย เช ียง ใหม ่  ทาง เว ็บ ไซต ์  https: / /www1. reg.cmu.ac. th/ugradapply  
(สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั ้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที ่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ ทั ้งนี ้ ผ ู ้สมัครจะได้รับรหัสการสร้างบัญชีผู้ใช ้งานระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านสำหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

5.4)  การสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการต่อผ่านช่องทางการ 
รับสมัครที่แต่ละคณะ สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ 

 
 
 

 
6. การคัดเลือก 
       คณะกรรมการของคณะ สาขาวิชา เป ็นผู ้ดำเนินการคัดเล ือกและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก  
ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

สำหรับประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผูม้ี
สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
สามารถตรวจสอบผลในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร 

สำหรับประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามประกาศ 
ของแต่ละคณะ สาขาวิชากำหนด (ศึกษาประกาศฯได้ที่เว็บไซต์ของคณะโดยตรง) 
 
8. การสอบสัมภาษณ์  

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกประเภทโครงการเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564   
 สำหรับผู้มีสิทธิ ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในประเภทโครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/
ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก และ  
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกประเภทโครงการตรวจสอบผลการคัดเลือก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 

 
 

*โปรดลงทะเบียนยืนยันตัวตน และสร้างบัญชีผูใ้ช้งานก่อนการสมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ* 





เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
(TCAS รอบท่ี 1 แบบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบท่ี 2 แบบท่ี 2 โควตา Quota) 

การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
----------------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติ 
- เป็นผู้ที่กระทำความดี มคีุณธรรม จริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ และอทุิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด 
- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
- ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรอืประกาศเกียรติคณุ ท่ีแสดงว่าเปน็ผู้ที่กระทำความดี มีคณุธรรม จรยิธรรม จนเป็นที่

ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือรับรองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนักเรยีนศึกษาอยู่เป็นผูร้ับรอง  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือส่งรายชื่อผูส้มัครจากโรงเรยีน  

(โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อผู้สมคัรในโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น) ทั้งนี้หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อ
ผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร 

- ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  

- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึง 
ความพิการทางสมอง ท่ีคณะกรรมการดำเนินการคดัเลือกเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา โดยมคีวามเห็นของแพทย ์
ประกอบ 

2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี 
ประการที่ 1  มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 
- มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคญัของความเปน็ชาติไทยการ 

ยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
- มีความเสียสละ หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระทำ 

ของตน 
- มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจาสภุาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ 
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครวั ชุมชน สังคม 
- มีความกตญัญูกตเวทีและมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
- มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำช่ัว 
- มีความซื่อสตัย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยดัและอดออม 
- มีระเบยีบวินัย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคม ปฏิบัตตินตรงต่อเวลา รู้จักมีการ 

วางแผน และปฏบิัติตามแผนไดส้ำเร็จ 
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพตดิและของมึนเมา ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล ไม่มั่วสุมทางเพศและมีส่วนร่วมกับ 

สังคมในการช่วยลดหรือแก้ปญัหาด้านอบายมุข 
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำท่ีจะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายตอ่ส่วนรวม ท่ีใช้ประโยชนร์่วมกัน 
- การถือเป็นหน้าที่ท่ีจะมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวสิัยที่ตนสามารถทำได้ 
- การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
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ประการที่ 2 มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมถึงการใช้และการ           
รักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม 

- มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและลักษณะนสิัยการ
บริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

- สนับสนุนให้บุคคลมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ท้ังในด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

ประการที่ 3  รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- เป็นผู้ใฝรู่้ ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้  มีการติดตามข้อมลูข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 
- มีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณและมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ 
- มีความสามารถในการมองปัญหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมได้  
- มีการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพจิตดี โดยมลีักษณะนิสยัการดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดแข็งแรงและรูจ้ักหาความสุข

ให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ประการที่ 4  รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 
- สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย 
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- จิตใจรักความเป็นชาตไิทย 
- มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่าและอดทน ใจกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประการที่ 5  มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
- เคารพในสิทธิและเสรภีาพของผู้อื่น 
- ใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ 
- การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น และรู้จักแสดงความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุลและมคีวามเหมาะสม 
- สามารถใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน 
- สนับสนุนใหผู้้อื่นปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

ประการที่ 6 มีความเป็นผู้นำ หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถเหนี่ยวนำผู้อื่นหรือกลุม่ ให้มีเป้าหมายทีเ่หมือนกัน 
พร้อมท้ังสามารถนำพาเขาเหล่านัน้ให้บรรลจุุดมุ่งหมายตามต้องการ 

- มีความเป็นต้นแบบในความคดิ การพูด การกระทำท่ีสร้างสรรค์ เป็นผู้นำด้วยแบบอยา่งพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามธรรมชาต ิ

- มีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่สังคม และสามารถสรา้งวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจนทั้งเชิงความหมายและความ
น่าสนใจ 

- มีความกล้าตัดสินใจที่เหมาะสมทันการณ์ และต้องกล้ารับผดิชอบตอ่ผลของการตดัสินใจ 
- มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคญัของงาน 
- สามารถสรา้งความศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดตี่อสมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มในการทำงาน

ไปสู่เป้าหมาย 
- มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- เป็นผู้นำหรือสมาชิกชมรมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม 
- จัดการกับวิกฤตไดด้ ี
- จัดการกับปญัหาเฉพาะหน้าและไม่ทำให้งานติดชะงัก 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ สาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด  
 ศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่ตดิรูปขนาด 3x4 เซนตเิมตร ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่  

(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นามสกลุ และตำแหน่งของผู้รับรอง)  
3. หนังสือราชการที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่โรงเรียนประสงคส์่งช่ือ 

(ใหโ้รงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือราชการที่ระบุช่ือ-สกลุของนักเรียนทีป่ระสงคส์่งช่ือในโครงการดังกลา่ว) 
4. หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนที่ระบ ุช่ือ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ 

ตามทีร่ะบุข้างต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นามสกลุ และตำแหน่งของผู้รับรอง) 

5. แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณฯ ตามทีร่ะบุข้างต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร  
6. เอกสารประกอบการสมคัรอื่น ตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมลู 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

5. การคัดเลือก 
- พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด 
- พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกยีรติคุณการกระทำความดี มคีุณธรรม  

จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลอืชุมชน และความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี 
- พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผูบ้ริหารโรงเรยีน และหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน 
- พิจารณาจากการเขยีนเรยีงความเกี่ยวกับการกระทำความดี มคีุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ 

ชุมชน 
- พิจารณาจากเงื่อนไขการสมัคร หรือคุณสมบัติของผูส้มัครตามทีแ่ตล่ะคณะ สาขาวิชาระบไุว้บนแหล่งข้อมูล 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 
- พิจารณาจากการสอบสมัภาษณ์หรือการทดสอบอื่นๆ ตามทีส่าขาวิชาเห็นสมควร 
- การตัดสินของคณะกรรมการทุกขัน้ตอนถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

6. เง่ือนไขการเข้าศึกษา 
- ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาโครงการเด็กดีมทีี่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ตลอดหลักสตูรการศึกษา และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
- ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาโครงการเด็กดีมทีี่เรียนสามารถขอทุนการศึกษาไดต้ามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
          ณ วันที่ 09.09.2563 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพราะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระทำความดีดังนี้ 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................................................................................  
และพร้อมนี้ขอรับรองว่าแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือประกาศเกียรติคุณที ่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้นั้น  
เป็นเอกสารที่แสดงถึงการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
จริง ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียนทุกประการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ...........................................................  
โทรสาร   ........................................................... 
 
 
 



 

 

หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน 

เขียนที.่....................................................................... 
อำเภอ........................................................................ 
จังหวัด........................................................................ 
 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 

เรื่อง รับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................ตำแหน่ง............................................ ............  
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว............................................................................................................................................. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน........................................................................................................................... 
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระทำความดีดังนี้ 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... ....................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
          ตำแหน่ง...........................................................  
           
 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ............................................ ............... 
โทรสาร   ...........................................................  



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสอืส่งรายช่ือผู้สมัครจากโรงเรียน 
 
 
 
 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ที่................................                 โรงเรียน................................................................ 

      อำเภอ................................................................... 
      จังหวัด.................................................................. 

 
                 วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 
 

เรื่อง หนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน (การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .............................................. 
 

  โรงเรียน .......................................................................... ............................................................... 
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว.............................................................................. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้ นปีที่ 6  
เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน ตามท่ีระบุไว้ในการประกาศการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ (การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน) แล้ว  

ในการนี้ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้นาย/นางสาว....................................................................... . 
ได้รับการพิจารณาในคณะ สาขาวิชา..................................................................................................................... .....
การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
         ตำแหน่ง...........................................................  
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ........................................................... 
โทรสาร   ...........................................................  
 



1.  ชนิด / ประเภทกีฬา ที่รับสมัคร
1.1 กรีฑา 1.2 วา่ยน ้า 1.3 ยิงปนื
1.4 เทควนัโด 1.5 ยูโด 1.6 ครอสเวร์ิด
1.7 บริดจ์ 1.8 หมากกระดาน 1.9 เปตอง
1.10 กอล์ฟ 1.11 เทนนิส 1.12 เทเบลิเทนนิส
1.13 ฟตุบอล 1.14 บาสเกตบอล 1.15 วอลเลย์บอล
1.16 เรือพาย (เฉพาะประเภทคยัค,แคน,ูกรรเชียง)
1.17 ชนิดกีฬาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ / คณะกรรมการพฒันากีฬา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาเปน็ผู้เสนอรายชื่อ

2. ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหน่ึง ดังน้ี
2.1 เปน็นักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต้าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2 เปน็นักกีฬาทมีชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปกิเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์  กีฬาซีเกมส์

หรือการแข่งขันชิงแชมปอ์าเซียน ชิงแชมปเ์อเชีย ชิงแชมปโ์ลก
2.3 เปน็นักกีฬาเยาวชนทมีชาติไทยหรือนักเรียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬา ใหเ้ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เยาวชนทมีชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
2.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬาโดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ (รอบสุดทา้ย) หรือกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ

(รอบสุดทา้ย)
2.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย  โดยได้รับอันดับที่  1-3  (ส้าหรับชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน

ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย หลายสนาม/ครั ง ต่อปี)  ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะท้างานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ
เปน็ผู้พจิารณา

2.6 มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่  1-3  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหง่ประเทศไทย (รอบสุดทา้ย)
2.7 ประวติัผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ป ี(นับตั งแต่ พ.ศ 2561-2563) 

โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การพิจารณา

3.1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่โดยคณะท้างานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเปน็เลิศร่วมกับคณะกรรมการพฒันากีฬา และคณะกรรมการ
ของคณะ เปน็ผู้ด้าเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อตามคณะ สาขาวชิาที่ผู้สมัครได้เลือก
ตามล้าดับความต้องการก่อนหลัง

3.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยจะต้องมีคุณสมบติัเฉพาะตามที่แต่ละคณะก้าหนด
3.3 การตัดสินของคณะกรรมการทกุขั นตอนถือเปน็ที่สิ นสุด

4. คุณสมบตัิทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทยและเปน็ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 เปน็ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษา หรือก้าลังศึกษาในชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่
4.3 เปน็ผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเปน็โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส้าคัญ ที่จะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4.4 ไม่เปน็ผู้ที่มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือถูกใหอ้อกจากสถาบนัการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ

5. คุณสมบตัิเฉพาะของคณะ สาขาวิชา   ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ สาขาวชิาต่าง ๆ ในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมี
คุณสมบติัเพิ่มเติมจากคุณสมบติัทั่วไป ตามที่คณะ สาขาวชิาก้าหนด สามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบติัเฉพาะ ทางเวบ็ไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

6. หากผู้เข้าศึกษาใหข้้อมูลเทจ็หรือจงใจปกปดิข้อมูล   หรือแม้แต่ปรากฏความเทจ็ขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทกุขั้นตอน ถือเปน็ที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท ์ 053-943063   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
เรื่อง การรับนักกีฬาทีม่คีวามสามารถดเีดน่ระดบันานาชาต/ิระดบัชาติ
และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา  2564

ข้อมูล ณ วันที่ 09.09.2563


