
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน TCAS รอบที่  1 
แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึ กษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

1.4 เป็นผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยหรือพ านักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระท าผดิ หรือร่วมกระท าการทุจริตในการสอบฯ เพื่อการสมัครเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
1.6 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ด าเนินการรับสมัคร 

2. ประเภทโครงการที่รบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
2.1 ประเภทโครงการทีด่ าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล มี 7 ประเภทโครงการดังนี้

 2.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้ 
 2.1.2 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 
 2.1.3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
 2.1.4 การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลยั 

(โครงการ วมว.) 
 2.1.5 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
 2.1.6 การรับนักเรียนพิการ 
 2.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ 

2.2 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้ 
   2.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ 
2.3 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น มี 1 ประเภทโครงการดังนี้ 

 2.3.1 การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน 

-ส าเนา-
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3. รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
3.1 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล
3.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

1 00410101101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

43 0 43 

2 00410101101020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

4 0 4 

3 00410102101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

4 00410106101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

25 0 25 

5 00410114101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

6 00410115101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา  
(แขนงจิตวิทยาคลนิิก) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

7 00410116101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

8 00410119101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาจีน) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 0 15 

9 00410120101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

0 20 20 

10 00410121101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมอินเดีย) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

11 00410122101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมเกาหลี) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

12 00410123101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

13 00410124101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกประวัติศาสตร์) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

28 7 35 

14 00410171101010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนษุยศาสตร์และความยั่งยนื 
(นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

7 0 7 
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3.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

15 00410171101020  คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนษุยศาสตร์และความยั่งยนื 
(นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

3 0 3 

16 00410204101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 5 20 

17 00410205101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

18 00410206101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

12 2 14 

19 00410208101011  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

20 00410210101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

11 2 13 

21 00410212101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

7 1 8 

22 00410213101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

9 2 11 

23 00410214101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - 
การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 1 6 

24 00410215101010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - 
การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 2 7 

25 00410301101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 

26 00410302101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 

27 00410303101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 

28 00410304101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทยและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

25 0 25 

29 00410305101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 0 5 

30 00410305101020  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

35 0 35 

31 00410307101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 
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3.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

32 00410308101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 

33 00410310101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

45 0 45 

34 00410311101010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

25 0 25 

35 00410401101010  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 0 30 

36 00410403101011  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

37 00410403101022  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

38 00410407101011  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

39 00410407101022  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

40 00410801101011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

41 00410802101011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

140 0 140 

42 00410803101011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 0 70 

43 00410901101010  คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

44 00411401101010  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 5 20 

45 00411601101010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 0 20 

46 00411671101010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

8 0 8 

47 00411701101011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

50 10 60 

48 00411702101011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

25 0 25 
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3.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

49 00411703101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

14 0 14 

50 00411771101011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ
เชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

5 0 5 

51 00411903101010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

0 16 16 

52 00412401101010 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล 
สาขานวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกต ิ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

35 0 35 

53 00412401101020 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล 
สาขานวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกต ิ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

5 0 5 

รวม 53 รหัส 1,043 113 1,156 
รวมจ านวนการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

53 รหัส/แบบ 1.1 จ านวนรับ 1,043 ที่นั่ง/แบบ 1.2 จ านวนรับ 113 ที่นั่ง 
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 1,156 ที่นั่ง 

3.1.2 การรับนักกฬีาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

1 00410212102010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

2 00410501102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี
และชีวเคมีนวัตกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 0 3 

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

3 0 3 

4 00410503102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

5 00410504102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

6 00410505102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 
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3.1.2 การรับนักกฬีาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

7 00410506102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

8 00410507102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

9 00410508102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

10 00410571102010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

1 0 1 

11 00410601102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

12 00410602102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

13 00410603102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

14 00410604102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

15 00410605102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

16 00410606102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

17 00410608102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

18 00410611102011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

19 00410701102010 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

20 00410802102011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 0 3 

21 00411104102010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

22 00411303102011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 
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3.1.2 การรับนักกฬีาที่มีความสามารถดีเด่นระดบันานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

23 00411601102010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

24 00411671102010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

2 0 2 

25 00411801102010  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

26 00411901102010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

27 00411902102010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

28 00411903102010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

29 00412001102010  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

รวม 29 รหัส 60 0 60 
รวมจ านวนการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์  

29 รหัส/แบบ 1.1 จ านวนรับ 60 ที่นั่ง  
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 60 ที่นั่ง 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนรับตำมประกำศที่แสดงบนเว็บไซต์  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php ระบุเพียงจ ำนวนรับโดยไม่แยกเป็นแบบ 1.1 หรือ 1.2 

 
3.1.3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

 
ล าดับ 

 
รหัส 

 
คณะ สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
แบบ รวม 

1.1 1.2 
1 00411001103011  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
20 0 20 

2 00411301103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

25 0 25 

3 00411301103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

4 00411302103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

15 0 15 
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3.1.3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

5 00411302103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

6 00411303103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

15 0 15 

7 00411303103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

8 00411304103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

15 0 15 

9 00411304103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับ
นักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

10 00411305103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผล
การเรียนดีเด่น 

15 0 15 

11 00411305103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

12 00411307103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียน
ดีเด่น 

5 0 5 

13 00411307103021  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 

5 0 5 

14 00411371103011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ(หลักสูตร นานาชาต)ิ 
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

10 0 10 

15 00411601103010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

26 0 26 
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3.1.3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

16 00411671103010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ  
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

20 0 20 

17 00411901103010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

19 0 19 

18 00411902103011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 0 15 

19 00411902103022 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 0 15 

20 00411903103011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

21 00411903103022 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

0 10 10 

22 00412102103010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

20 2 22 

23 00412104103010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม 
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

15 2 17 

24 00412106103010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชนั
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

36 1 37 

25 00412171103011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 1 11 

รวม 25 รหัส 326 26 352 
รวมจ านวนการรบันักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

25 รหัส/แบบ 1.1 จ านวนรับ 326 ที่นั่ง/แบบ 1.2 จ านวนรับ 26 ที่นั่ง 
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 352 ที่นั่ง  
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3.1.4 การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
  (โครงการ วมว.) 

 
ล าดับ 

 
รหัส 

 
คณะ สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
แบบ รวม 

1.1 1.2 
1 00410601104011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
5 0 5 

รวม 1 รหัส 5 0 5 
รวมจ านวนการรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว.)   

1 รหัส แบบ 1.1 จ านวนรับ 5 ที่นั่ง  
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 5 ที่นั่ง  

หมายเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนรับตำมประกำศที่แสดงบนเว็บไซต์  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php ระบุเพียงจ ำนวนรับโดยไม่แยกเป็นแบบ 1.1 หรือ 1.2    

 
3.1.5 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
ล าดับ 

 
รหัส 

 
คณะ สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
แบบ รวม 

1.1 1.2 
1 00410303105010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
10 0 10 

2 00411001105011  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 0 15 

3 00411101105010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 0 15 

4 00411102105011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

5 00411104105010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

8 0 8 

6 00411301105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

7 00411302105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

8 00411303105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

9 00411304105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

10 00411305105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

11 00411307105011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

5 0 5 
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3.1.5 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

12 00411801105010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

13 00411901105010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

19 0 19 

14 00411902105010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 0 10 

รวม 14 รหัส 144 0 144 

รวมจ านวนการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
14 รหัส แบบ 1.1 จ านวนรับ 144 ที่นั่ง 

รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 144 ที่นั่ง  

3.1.6 การรับนักเรียนพิการ 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

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

2 0 2 

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

1 0 1 

3 00410304106010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทยและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

4 00410501106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี
และชีวเคมีนวัตกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

5 00410502106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา, 
สัตววิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

6 00410506106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

7 00410507106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

8 00410508106010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

9 00410801106011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 
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3.1.6 การรับนักเรียนพิการ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

10 00410802106011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 0 3 

11 00411601106010 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

12 00411701106011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

0 1 1 

13 00411901106010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 0 2 

14 00411902106010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 0 1 

รวม 14 รหัส 19 1 20 

รวมจ านวนการรับนักเรียนพิการ 
14 รหัส แบบ 1.1 จ านวนรับ 19 ที่นั่ง แบบ 1.2 จ านวนรับ 1 ที่นั่ง 

รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 20 ที่นั่ง  

3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

1 00410105108010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการบัณฑติเพื่อชุมชนภาคเหนือ 

7 7 14 

2 00410105108020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการบัณฑติเพื่อชุมชนทั่วไป 

2 2 4 

3 00410118108010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาไทย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะ
ภาษาไทย 

10 0 10 

4 00410118108020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาไทย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการเรียนดี 

5 0 5 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

5 00410125108010  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกปรัชญา) ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการนักคิดเพื่อสังคม 

16 0 16 

6 00410125108020  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกปรัชญา) ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการนักคิดเพื่อสังคม 

4 0 4 

7 00410601108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 

10 5 15 

8 00410601108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

20 30 50 

9 00410601108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ 
ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

10 00410602108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

10 0 10 

11 00410602108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

20 10 30 

12 00410602108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 

10 0 10 

13 00410602108041  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์ 

5 0 5 

14 00410602108051  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ 
ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

15 00410603108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

35 0 35 

16 00410603108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนวชิาฟสิิกส์และเคมีดีเด่น 

35 0 35 

 



14 
 

3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

17 00410603108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

18 00410604108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

20 10 30 

19 00410604108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถดา้นหุ่นยนต์ 

10 5 15 

20 00410604108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

20 10 30 

21 00410604108041  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

10 5 15 

22 00410604108051  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการ Women in Engineering 

10 5 15 

23 00410604108061  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

24 00410605108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

12 3 15 

25 00410605108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

70 10 80 

26 00410605108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถดา้นหุ่นยนต์ 

4 1 5 

27 00410605108041  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

28 00410606108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

22 2 24 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

29 00410606108021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผลิตวิศวกรทาง
สาขาปิโตรเลียมและวิจัยการจัดการ
คาร์บอนไดออกไซด ์

8 0 8 

30 00410606108031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

31 00410608108011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 

27 3 30 

32 00410608108021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

13 2 15 

33 00410608108031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการ Women in Engineering 

8 2 10 

34 00410608108041 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม 

10 0 10 

35 00410608108051 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการความร่วมมือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3 0 3 

36 00410610108011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

10 0 10 

37 00410610108021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น  
ส าหรับหลักสูตรแกนกลาง 

5 0 5 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

38 00410610108030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น  
ส าหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา 

10 0 10 

39 00410610108041 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้าน
หุ่นยนต ์

5 0 5 

40 00410610108051 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิศวกรรม 

10 0 10 

41 00410611108011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

10 2 12 

42 00410611108021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

10 2 12 

43 00410680108011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

12 3 15 

44 00410681108011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการรับนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 

3 1 4 

45 00410681108021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

3 1 4 

46 00410681108031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

3 1 4 

47 00410681108041 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ  
โครงการ Women in Engineering 

3 1 4 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

48 00410684108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

3 2 5 

49 00410684108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

3 2 5 

50 00410684108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

3 2 5 

51 00410684108041  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 
โครงการ Women in Engineering 

3 2 5 

52 00410690108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

12 3 15 

53 00410691108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

3 2 5 

54 00410691108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

3 2 5 

55 00410691108031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับทายาทผูป้ระกอบการ 

2 0 2 

56 00410692108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 

13 2 15 

57 00410693108011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

15 0 15 

58 00410693108021  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน 
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 0 5 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

59 00410701108010  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการเรียนดโีอลิมปิก 

30 5 35 

60 00410701108020  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการเรียนดภีาษาอังกฤษ 

25 5 30 

61 00410701108030  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการผลิตแพทยน์ักวิทยาการข้อมูล 

5 5 10 

62 00410801108011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

10 0 10 

63 00410801108021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาค
ปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

5 0 5 

64 00410801108031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

5 0 5 

65 00410802108011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท
เกษตรกร 

30 0 30 

66 00410802108021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากสภา
เกษตรกรแห่งชาต ิ

34 0 34 

67 00410802108031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะ
เกษตรศาสตร์ 

10 0 10 

68 00410802108041  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา, 
โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, 
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการ Smart English Smart Agriculture 

10 0 10 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

69 00410803108011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

5 0 5 

70 00410803108021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากสมาคม 
สัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

9 0 9 

71 00410803108031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการทายาทสัตวศาสตร์และ 
สัตว์น้ า 

9 0 9 

72 00410803108041  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสัตวบาลขยายโอกาส 

9 0 9 

73 00410803108051  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก 

8 0 8 

74 00411102108010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการเส้นทางใหม่สู่กิจกรรมบ าบัด 

2 0 2 

75 00411102108020  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการฉันอยากเป็นนัก
กิจกรรมบ าบัด 

2 0 2 

76 00411103108011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) เรารักรังสีเทคนคิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

20 0 20 

77 00411103108021  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) ทายาทรังส ี

5 0 5 

78 00411201108010  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15 0 15 

79 00411201108020  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสานฝนัฉันอยากเป็น
พยาบาล (  Born to be NURSE) 

35 0 35 

80 00411280108010  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการสานฝันฉนัอยากเป็น
พยาบาล (  Born to be NURSE) 

5 0 5 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

81 00411301108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 
โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร 

25 0 25 

82 00411302108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร 

15 0 15 

83 00411303108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร 

15 0 15 

84 00411304108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร 

15 0 15 

85 00411305108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนักนวัตกรรม
ทางอุตสาหกรรมเกษตร 

15 0 15 

86 00411307108011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการสร้างนกัเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์
ทางทะเลสู่บา้นเกิด 

20 0 20 

87 00411307108021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร 

5 0 5 

88 00411701108011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 
โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิก 

0 4 4 

89 00411702108011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย)  
โครงการบุตรสลา่ ชา่งฝีมือ 

10 0 10 

90 00411801108010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผู้มีความสามารถ
พิเศษทางการสื่อสารมวลชน 

30 0 30 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

91 00411801108020 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม 

26 0 26 

92 00411803108010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล 
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) โครงการผู้มี
ความสามารถพิเศษทางดา้นภาพยนตร์ดิจิทัล 

27 0 27 

93 00412001108010 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ 

2 0 2 

94 00412001108020 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส 

1 0 1 

95 00412001108030 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุน่ 

1 0 1 

96 00412001108040 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน 

1 0 1 

97 00412001108050 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน 

1 0 1 

98 00412001108060 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี 

1 0 1 

99 00412102108010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) โครงการส่งเสริมนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

3 1 4 

100 00412102108020 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) โครงการรับนักเรียน 
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

12 2 14 

101 00412104108010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม 
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา)  
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ ใน
การประกวดแข่งขัน 

5 1 6 
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3.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

102 00412104108020 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัล
เกม ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) โครงการรับ
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

15 2 17 

103 00412106108010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเม
ชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร สองภาษา) โครงการรับนักเรียนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) 

15 1 16 

104 00412106108020 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเม
ชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร สอง
ภาษา) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน 

2 0 2 

105 00412171108011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)  
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ 
ในการประกวดแข่งขัน 

2 1 3 

106 00412171108021 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)  
โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
(Gifted IT) 

10 1 11 

รวม 106 1,207 168 1,375 
รวมจ านวนโครงการพิเศษอื่น ๆ 

106 รหัส แบบ 1.1 จ านวนรับ 1,207 ที่นั่ง แบบ 1.2 จ านวนรับ 168 ที่นั่ง 
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 1,375 ที่นั่ง  

3.2 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ 
3.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยคณะ 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

1 00410201107010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) พฒันาศักยภาพครูในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

ตรวจสอบ
ได้จาก

ประกาศ 
รับสมัคร
ของคณะ 

30 

2 00410201107020 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) ครูรัก(ษ์)ถิ่น 

35 

3 00410599107010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) 

6 
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3.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยคณะ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

4 00410599107020 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

ตรวจสอบ
ได้จาก

ประกาศ 
รับสมัคร
ของคณะ 

20 

5 00410599107030 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ส าหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกบั สวทช.) 

5 

6 00410599107040 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสนบัสนุนการจัดตัง้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) 

10 

7 00410599107050 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับผู้มคีวามสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร ์

1 

8 00410599107060 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับผู้มคีวามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 

9 00410599107070 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับผู้มคีวามสามารถพิเศษ
ทางวัสดุศาสตร ์

25 

10 00410599107080 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสานฝนัปั้นนักวิทยาศาสตร์ 

80 

11 00410599107090 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการส่งเสรมิการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(ทุนโครงการ สควค.) 

8 

12 00411102107010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการความรว่มมือฯ ชายแดนใต้ 

4 

13 00411103107010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการความรว่มมือฯ ชายแดนใต้ 

2 

14 00411501107010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีและเป็นทายาทผูป้ระกอบการ 

52 
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3.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยคณะ (ต่อ) 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

15 00411501107020 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีและเป็นทายาทศิษย์เก่า  
บัญชี-บริหารธุรกิจ 

ตรวจสอบ
ได้จาก

ประกาศ 
รับสมัคร
ของคณะ 

7 

16 00411501107030 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีและมีศักยภาพพิเศษในการเป็นผูน้ าในทาง
ธุรกิจและสังคม 

20 

17 00411501107040 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีและเป็นบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

13 

18 00411501107050 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนผลการ
เรียนดี ไร้รัฐไร้สัญชาติทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนจาก  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี 

7 

19 00411502107010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ 
ภาคปกติ (หลักสูตร สามภาษา) 
ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ 

7 

20 00411502107020 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร สามภาษา) 
ผู้มีศักยภาพสู่การเปน็ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ 

13 

21 00411571107010 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ โครงการรับนักเรียนด้วย 
แฟ้มสะสมผลงาน 

30 

22 00412105107010 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล 

30 

รวม 22 รหัส 415 
รวมจ านวนการรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ 

22 รหัส จ านวนรับ 415 ที่นั่ง 
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 415 ที่นั่ง  
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3.3 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น 
3.3.1 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยหน่วยงานอื่น 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

แบบ รวม 
1.1 1.2 

1 00410201109010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) ผลิตครูสู่แผน่ดนิมาตุภูม ิ

ตรวจสอบ
ได้จาก

ประกาศ 
รับสมัคร

ของ
หน่วยงาน 

1 

2 00410205109010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) ผลิตครูสู่แผน่ดนิมาตุภูม ิ

2 

3 00410211109010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) ผลิตครูสู่แผน่ดนิมาตุภูม ิ

1 

รวม 3 รหัส 4 
รวมจ านวนการรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น 

3 รหัส จ านวนรับ 4 ที่นั่ง 
รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 4 ที่นั่ง  

4. การด า เนินการโดยผู้สมัคร  ประเภทโครงการที่ด า เนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล
เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของส านักทะเบียนและประมวลผล

4.1 ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารายละเอียด ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลประกาศรับสมัครให้เข้าใจก่อนการสมัคร 
โดยศึกษาอย่างละเอียดได้จาก 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  สามารถศึกษารายละเอียดจาก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่  1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ
TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

- ประเภทโครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และ
ตามยุทธศาสตร์ สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง การรับนักกีฬาที่
มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
ให้ผู้สมัครด าเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สามารถด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน 

ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
( สร้ า ง เพี ย ง  1  บัญชี เท่ านั้ น )  โดย ใช้  Username เดี ยวกันกับที่ ล งทะ เบี ยนยืนยันตั วตน ใน 
ระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้ รหัสผ่าน
ส าหรับการล็ อก อิน เข้ าสู่ ร ะบบ เป็นข้ อมู ลส่ วนบุคคล  ผู้ สมั ครควร เก็บ ใ ห้ปลอดภัย  เพื่ อ ใ ห้ 
การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ ไม่สอดคล้องกับ 
ประกาศการรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

ขั้นตอนที่ 4 การสมัครในระบบรับสมัคร 
หลั ง ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น  แ ล ะ ส ร้ า ง บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง า น ฯ  ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ ส มั ค ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น 

มหาวิทยาลัย เชียง ใหม่  สมัครผ่ านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เชียง ใหม่  ทาง เว็บไซต์  
https: / / www1 . reg. cmu. ac. th/ ugradapply แ ล ะ ค ลิ ก ที่ เ ม นู  “ ค ลิ ก ที่ นี่ เ พื่ อ ส มั ค ร  TCAS” 
ท าตามขั้นตอนที่แนะน าในเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565  

เปิดระบบรับสมัคร วันที่    1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร  วันที่  10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. 

ขั้นตอนการสมัครในระบบรับสมัครประกอบด้วย 
1. การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา

ประเภทโครงการ เงื่อนไข 
ประเภทโครงการที่ด าเนินการ 
โดยส านักทะเบียนและประมวลผล ได้แก ่

- การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
- การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น

ระดับนานาชาติ /ระดับชาติ  และ
นักกีฬาตามยุทธศาสตร์

- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่
เรียน

- การรับนักเรียนพิการ
- โครงการพิเศษอื่น ๆ

สมัครได้เพียง 1 ประเภทโครงการเท่านั้น  
โดยในโครงการที่เลือกสามารถเลือก 
รหัส-คณะ-สาขาวชิาได้เพียง 1 อันดับการเลือก 
ยกเว้น โครงกำรกำรรับนักกีฬำที่มีควำมสำมำรถ
ดีเด่นระดับนำนำชำติ/ระดับชำติ และนักกีฬำตำม
ยุทธศำสตร์เลือกได้ 2 อันดับกำรเลือก 

อนึ่ง ผู้สมัครสำมำรถสมัครประเภทโครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยคณะ และ/หรือประเภทโครงกำร  
ที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนอ่ืนเพิ่มเติมตำมต้องกำร ทั้งนี้ วิธีกำรและขั้นตอนกำรสมัครให้เป็นไปตำม
ประกำศกำรรับสมัครของโครงกำรข้ำงต้น 
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หมายเหตุ : 
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกได้อีก
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครใน
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่น าส่งเพื่อสมัครเข้าศึกษาไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี และหากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัคร
มีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัคร
และเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2. ยืนยันการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
การยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้วจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกได้อีก

3. การช าระเงินค่าสมัคร
3.1 อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
ยกเว้นโครงการของคณะแพทยศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

อนึ่ง ผู้สมัครที่ครอบครัวมีรายได้ต่ ากว่าเดือนละ 5 ,000 บาท สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองรายได้ของครอบครัว

(โปรดตรวจสอบผู้ที่สามารถรับรองได้ในแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว)

ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครจะต้องอัปโหลดไฟล์หนังสือรับรองรายได้ของ
ครอบครัวลงในระบบรับสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลก่อนการได้ 
รับการยกเว้น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องติดตามผลการพิจารณาและช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในกรณ ี
ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่ ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ให้ด าเนินการ 
บันทึกภาพหน้าจอ/ถ่ายภาพผลการพิจารณาที่ปรากฏบนระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยไว้ เพื่อใช้
ส าหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในขั้นตอนการน าส่งเอกสารการสมัครต่อไป 

3.2 ช่องทางการช าระเงิน 
สามารถช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2565 ช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 

3.2.1 ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

3.2.2 ช าระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking 
ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ การช าระเงินผ่านระบบ QR Payment ให้ช าระเงิน
ไม่เกินเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น 
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หมายเหตุ : 
- การช าระเงินค่าสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัย

จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้
หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็น
โมฆะ

- การตรวจสอบสถานะการช าระเงิน สามารถตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน
2565 เป็นต้นไป ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ
Password ของผู้สมัคร

- ส าหรับผู้ที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร คณะกรรมการจะตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารภายใน 2 วันท าการถัดไปนับจากวันที่ผู้ขอยกเว้นฯ คลิกปุ่มส่งหนังสือรับรอง
รายได้ของครอบครัว  ในกรณีที่ มีคุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์  ผู้ สมัครต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตามวันเวลา-ช่องทางที่
ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครฯ

4. การน าส่งเอกสารการสมัคร
ให้ผู้สมัครด าเนินการส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 

2565 ผ่านช่องทางที่ระบุในระบบรับสมัคร 
เปิดระบบส่งเอกสาร วันที่    1 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:00 น. 

   ปิดระบบส่งเอกสาร  วันที่  11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 23:59 น. 

เอกสารการสมัครประกอบด้วย 
รายละเอียด รูปแบบไฟล ์

1. ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดิจิทัลที่ถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร (ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบ
รับสมัครก่อนการดาวน์โหลด/พิมพ์ใบสมัคร)

รูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ละ 
ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)  

2. หลักฐานการช าระเงิน
- กรณีช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ให้ใช้หลักฐานการช าระเงินที่
ธนาคารประทับตรารับช าระเงินแล้วเท่านั้น
- กรณีช าระเงินผ่ านระบบ  QR Payment โดยสแกนผ่าน
ทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร ให้ใช้ภาพที่ปรากฏบน
Mobile Banking ของธนาคาร
- กรณีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้ใช้หลักฐาน
ที่ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ โดยบันทึกภาพ
หน้าจอ/ถ่ายภาพผลการพิจารณาที่ปรากฏในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร
พร้อมลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง
4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาให้
ส่งใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา กรณีที่ผู้สมัครส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้ส่งใบแสดงผลการเรียนที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว (กรณีมีหลายหน้าให้สแกนครบถ้วนทุกหน้า
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมเป็นไฟล์เดียว)
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เอกสารการสมัครประกอบด้วย 
รายละเอียด รูปแบบไฟล ์

5. เอกสารอื่น ตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถา้มี) 
หมายเหตุ:  
- แฟ้มสะสมผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก 

หรือตามที่แต่ละสาขาวิชาระบุ  
- ตรวจสอบเอกสารอ่ืนได้จากแหล่งข้อมูล

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

รูปแบบไฟล์  .pdf ขนาดไฟล์ ละ 
ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB) ทั้งนี้ กรณี
ไฟล์มีขนาดเกินกว่าที่ก าหนดสามารถ
ลดขนาดไฟล์/ฝากไฟล์ไว้ที่ผู้ให้บริการ
ฝากไฟล์ เช่น google drive แล้วน า
ลิงค์มาใส่ในระบบได้ 

  อนึ่ง บางรหัส-คณะ-สาขาวิชา อาจก าหนดให้มีการน าส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือ 
บริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มเติมจากการน าส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข 
ของการน าส่งเอกสารทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  
เพิ่มเติม  
   ส าหรับผู้สมัครที่ต้องน าส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์เพิ่มเติม ให้ผู้สมัครตรวจสอบ 
เอกสารที่ ต้ องน าส่ ง ใ ห้ครบถ้วน (1 คนต่อ  1 ซอง และส่ ง ได้ เพี ยงครั้ ง เดี ยว เท่ านั้ น )  และ 
ใช้ใบจ่าหน้าซองเอกสารที่อยู่การน าส่งที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น  
โดย ใบจ่ าหน้ าซองจะปรากฏข้ อมู ลบา ร์ โ ค้ ด / เลขที่ ใบสมั คร /ร หัส /คณะ/สาขาวิ ช า  ทั้ งนี้   
ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นส าคัญภายในวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2565  
อนึ่ ง  ผู้ สมั ครสามารถตรวจสอบ สถานะการรับ เอกสารกา รสมั คร  ในระบบรับสมั ครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ Username และPassword ของผู้สมัคร ภายหลังจากการน าส่งเอกสารแล้ว 
5-7 วันท าการ 
หมายเหตุ :  

- การน าส่งเอกสารช่องทางออนไลน์ต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับ
การสแกนเอกสาร ไม่รับเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นไฟล์ JPG หรือ 
GIF หรือไฟล์นามสกุลรูปภาพ (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่รองรับการสแกนเอกสาร 
เ ช่ น  CamScanner- Phone PDF Creator, OFFICE LENS:  ALL- IN- ONE SOLUTION หรื อ 
Simple Scan ซึ่งโปรแกรมข้างต้นเป็นเพียงโปรแกรมตัวอย่างที่ผู้สมัครสามารถเลือกใช้ ทั้งนี้
ผู้สมัครสามารถเลือกใช้โปรแกรมอ่ืน หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสแกนเอกสารได้)  

- ก า ร น า ส่ ง เ อ ก ส า ร ช่ อ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์  ส า ม า ร ถ น า ส่ ง ไ ด้ ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ท ย ห รื อ 
บริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการน าส่งเอกสารควรเลือกน าส่ง 
เอกสารประเภท EMS 

ข้อควรระวัง  :  
- ก่อนการกดยืนยันการส่งเอกสารช่องทางออนไลน์ ให้ตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน หากกดยืนยันการส่งเอกสารแล้วหรือระบบรับสมัครปิดไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด  

- มหาวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องน าส่งทุกช่องทางให้ครบถ้วน 
- หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสารใดเป็นเท็จ หรือมีการ

ปลอมแปลงเอกสาร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 
 
 
 

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูส้มัครได้สมัครผ่านระบบรับสมคัรของมหาวิทยาลัย และช าระเงินค่าสมัคร
หรือได้รับการอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งน าส่งเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
หากพบว่าไม่ไดด้ าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตดัสิทธิใ์นการสมัครทันที 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร  
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5. การด าเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ และ ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานอื่น
5.1  การศึกษารายละเอียด การศึกษารายละเอียดให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชา/หน่วยงานอ่ืนก าหนด

โดยให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ของคณะหรือ
หน่วยงานที่เปิดรับสมัครโดยตรง  

5.2  การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้สมัครด าเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยัน 
  ตัวตนทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนด าเนินการสมัคร 

 5 . 3  ก า รส ร้ า ง บัญชี ผู้ ใ ช้ ง า น  เ มื่ อ ล งทะ เบี ยนยื น ยั น ตั ว ตน ใน ระบบ  TCAS ขอ ง  ทปอ .  แล้ ว 
ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร ส ร้ า ง บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง า น  ผ่ า น ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  
ทางเว็บไซต์  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชี เท่านั้น ) โดยใช้  
Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนการสมัครผ่านช่องทาง
ของคณะ/หน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่สมัครประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะจะได้รับ 
รหัสการสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครและ
ยืนยันสิทธิ์  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้รหัสผ่าน
ส าหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่  
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศ 
การรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

5.4  การสมัคร หลังการด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน 
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด าเนินการ
ต่อผ่านช่องทางการรับสมัครที่แต่ละคณะ สาขาวิชา/หน่วยงานก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ 

6. การคัดเลือก
6.1 การพิจารณาคัดเลือกแบบ 1.1 โดยพิจารณาจาก 

6.1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครและ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ 
- ตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ได้ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

    6.1.2 ส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก 
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด

  6.1.3 การสอบสัมภาษณ์ 
- คณะกรรมการของคณะ สาขาวิชา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์
การคัดเลือก

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 

*โปรดลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ ทปอ. และสร้างบญัชีผูใ้ช้งานก่อนการสมัคร
ประเภทโครงการทีด่ าเนินการโดยคณะและประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น* 
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6.2 การพิจารณาคัดเลือกแบบ 1.2 โดยพิจารณาจาก 
6.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครและ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ 

  - ตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ 
  ได้ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  

       6.2.2 ส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก 
- T-SCORE ขั้นต่ า TGAT/TPAT และคะแนนขั้นต่ าแฟ้มสะสมผลงาน ค่าน้ าหนักแฟ้มสะสมผลงาน   
  และค่าน้ าหนัก T-SCORE ของการสอบ TGAT/TPAT ตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด 
- T-SCORE ของการสอบ TGAT/TPAT มารวมกับคะแนนของแฟ้มสะสมผลงานตามค่าน้ าหนัก 
  ที่คณะ สาขาวิชาก าหนด  

      6.2.3 การสอบสัมภาษณ์ 
- การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการของคณะ สาขาวิชา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและ 
  สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก  

       
ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 6.3 การประมวลผลการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประมวลผลจากการคัดเลือกในแบบ 1.1 ก่อนแล้ว จึงจะประมวลผล 
การคัดเลือกในแบบ 1.2 ตามล าดับ โดย 

1. ผู้สมัครด าเนินการสมัครโครงการที่ต้องการโดยไม่ต้องเลือกแบบ 1.1 หรือ แบบ 1.2 
2. รหัส-คณะ-สาขาวิชาใดรับเฉพาะแบบ 1.1 จะประมวลผลการคัดเลือกในแบบ 1.1 เท่านั้น 
3. รหัส-คณะ-สาขาวิชาใดรับทั้งแบบ 1.1 และแบบ 1.2 มหาวิทยาลัยจะประมวลผล 

ผู้ผ่านการคัดเลือก แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ตามล าดับ 
4. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแบบ 1.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการคัดเลือก แบบ 1.1 ครั้งที่ 1 
5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่เหลือจะน า T-SCORE ของการสอบ TGAT/TPAT มารวมกับคะแนน 

แฟ้มสะสมผลงานตามค่าน้ าหนักที่คณะ สาขาวิชาก าหนดและประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือก แบบ 1.2 คร้ังที่ 2 ตามจ านวนที่นั่งที่เหลือจาก แบบ 1.1 จากการไม่ยืนยันสิทธิ์ 
เข้าศึกษาแบบ 1.1 ครั้งที่ 1 และจากจ านวนรับ แบบ 1.2 

6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่เหลือจะน า T-SCORE ของการสอบ TGAT/TPAT มารวมกับคะแนน 
แฟ้มสะสมผลงาน ตามค่าน้ าหนักที่คณะ สาขาวิชาก าหนดและประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือกแบบ 1.2 ครั้งที่ 3 ตามจ านวนที่นั่งที่เหลือจากการไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
แบบ 1.2 ครั้งที่ 2 

 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

ส าหรับประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2565  สามารถตรวจสอบผลในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร 

ส าหรับประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ หรือประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ สาขาวิชา หรือหน่วยงาน
ก าหนด  
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8. การสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกประเภทโครงการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ

ก าหนด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในประเภทโครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/

ระดับชาติ  และนั กกีฬาตามยุทธศาสตร์ สอบสั มภาษณ์  ใน วันที่  26-27 พฤศจิ กายน  2565
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทโครงการ เป็นรายบุคคลใน
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง
ใ ห้ผู้ มี รายชื่ อผ่ านการคัด เลื อกทุกประเภทโครงการด า เนินการยืนยันสิทธิ์ ในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัน -เวลาที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การ
ประกาศ 

คร้ังที่ ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรบัสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบ 1.1 คร้ังที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วันที่ 8-14 ธันวาคม 2565 
แบบ 1.2 คร้ังที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2566 วันที่ 16-20 มกราคม 2566 
แบบ 1.2 คร้ังที่ 3 วันที่ 27 มกราคม 2566 อัตโนมัติ (ไมต่้องยืนยนัสิทธิ)์ 

หมายเหตุ : ผู้ที่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว จะต้องด าเนินการบริหารจัดการสิทธิ์  
ในระบบของ ทปอ. ตามก าหนดการที่ ทปอ. ก าหนดอีกคร้ัง (โปรดด าเนินการต่อในข้อ 10)  

10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้งที่  1 และ 2 และผู้ผ่าน

การคัดเลือกครั้งที่ 3 แล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
Portfolio ระดับปริญญาตรี  ปี การศึ กษา 2566  ใน วันที่  7  กุ มภาพันธ์  2566  ทาง เว็บ ไซต์
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. และให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ของ ทปอ.

หากไม่ด า เนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการคัดเลือก  TCAS รอบที่  1
แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยัน
สิทธิ์โดยละเอียดบนแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.)

อนึ่ง ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว แต่ประสงค์สละสิทธิ์
เข้าศึกษาสามารถด าเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 1 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2566
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11. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2566

12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

และพิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 และรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้ งแต่ วันที่  6-9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้ งนี้สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทางเว็บไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

ประกาศ   ณ  วันที่    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พชิัยยา) 
     รองอธิการบดี 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทศพร พิชัยยา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

สําเนาถูกตอ้ง

นายกิตศัิกดิ� อัศววฒุิไกร

นักจัดการงานทั�วไป



เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  

(TCAS รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบท่ี 2 โควตา Quota) 
การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

----------------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นผู้ที่กระท ำควำมดี มคีุณธรรม จริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ และอทุิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมำโดยตลอด 
- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 และมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตำมที่คณะ/สำขำวิชำก ำหนด 
- ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและ/หรอืประกำศเกียรติคณุ ท่ีแสดงว่ำเปน็ผู้ที่กระท ำควำมดี มีคณุธรรม จรยิธรรม จนเป็นที่

ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือรับรองจำกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีนักเรยีนศึกษำอยู่เป็นผูร้ับรอง  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือส่งรำยชื่อผูส้มัครจำกโรงเรยีน  

(โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อผู้สมคัรในโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้เพียง 1 คนเท่าน้ัน โดยผู้สมัครสามารถสมัครใน 
รอบท่ี 1 หรือรอบท่ี 2) ทั้งน้ีหากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร 

- ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้กระท ำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนจำกผู้น ำชุมชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ  

- เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นโรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ รวมถึง 
ควำมพิกำรทำงสมอง ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคดัเลือกเห็นว่ำเปน็อุปสรรคต่อกำรศึกษำ โดยมคีวำมเห็นของแพทย ์
ประกอบ 

2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่าเป็นผู้กระท าความดี 
ประการที่ 1  มีคณุธรรมและจริยธรรมและมีคำ่นิยมที่พึงประสงค ์ 
- มีควำมจงรักภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ หมำยถึง กำรตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมเปน็ชำติไทย 

กำรยึดมั่นในหลักศลีธรรมของศำสนำ และกำรจงรักภักดตี่อสถำบันพระมหำกษตัริย์ 
- มีควำมเสียสละ หมำยถึงกำรยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำ 

ของตน 
- มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจำสภุำพ อ่อนโยน ถูกต้องตำมกำลเทศะ 
- มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- มีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงครอบครวั ชุมชน สังคม 
- มีควำมกตญัญูกตเวทีและมีควำมรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
- มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรท ำช่ัว 
- มีควำมซื่อสตัย์ ขยัน มำนะอุตสำหะ อดทน ประหยดัและอดออม 
- มีระเบยีบวินัย เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กติกำของสังคม ปฏิบัตตินตรงต่อเวลำ รู้จักมีกำร 

วำงแผน และปฏบิัติตำมแผนไดส้ ำเร็จ 
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข กำรพนัน ยำเสพตดิและของมึนเมำ ไม่เที่ยวเตร่ยำมวิกำล ไม่มั่วสุมทำงเพศ และมสี่วนร่วมกับ 

สังคมในกำรช่วยลดหรือแก้ปญัหำด้ำนอบำยมุข 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระท ำท่ีจะท ำให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำยตอ่ส่วนรวม ท่ีใช้ประโยชนร์่วมกัน 
- กำรถือเป็นหน้ำที่ท่ีจะมสี่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ในวสิัยที่ตนสำมำรถท ำได้ 
- กำรเคำรพสิทธิในกำรใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

 



2 
 

ประการที่ 2 มีจิตสำธำรณะ โดยมีกำรแสดงออกถึงควำมพร้อม ควำมปรำรถนำที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมถึงกำรใช้และกำร           
รักษำสิ่งของที่เป็นส่วนรวม 

- มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชีวิตและลักษณะนสิัยกำร
บริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

- สนับสนุนให้บุคคลมสี่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรและกำรช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม  

ประการที่ 3  รักกำรเรยีนรู้และกำรพัฒนำตนเอง 
- เป็นผู้ใฝรู่้ ใฝ่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้  มีกำรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำตนเอง

ได้อย่ำงเหมำะสม 
- มีควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้และพัฒนำตนเอง ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงด ี
- มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวจิำรณญำณและมีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- มีควำมสำมำรถในกำรมองปัญหำแนวทำงที่จะแก้ปัญหำในฐำนะสมำชิกของสังคมได้  
- มีกำรดูแลสุขภำพและมีสุขภำพจิตดี โดยมลีักษณะนิสยักำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้สะอำดแข็งแรงและรูจ้ักหำควำมสุข

ให้แก่ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

ประการที่ 4  รักควำมเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 
- สืบสำนและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย 
- ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- วำงตัวได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 
- จิตใจรักควำมเป็นชำตไิทย 
- มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่ำและอดทน ใจกว้ำงต่อวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

ประการที่ 5  มีวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย 
- เคำรพในสิทธิและเสรภีำพของผู้อื่น 
- ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งทุกระดับ 
- กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น และรู้จักแสดงควำมคดิเห็นอยำ่งมีเหตผุลและมคีวำมเหมำะสม 
- สำมำรถใช้หลักกำรทำงประชำธิปไตยเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
- สนับสนุนใหผู้้อื่นปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดีในวิถีประชำธิปไตย 

ประการที่ 6 มีควำมเป็นผู้น ำ หมำยถึงบุคคลที่มีควำมสำมำรถเหนี่ยวน ำผู้อื่นหรือกลุม่ ให้มีเป้ำหมำยทีเ่หมือนกัน 
พร้อมท้ังสำมำรถน ำพำเขำเหล่ำนัน้ให้บรรลจุุดมุ่งหมำยตำมต้องกำร 

- มีควำมเป็นต้นแบบในควำมคดิ กำรพูด กำรกระท ำท่ีสร้ำงสรรค์ เป็นผู้น ำด้วยแบบอยำ่งพฤติกรรมที่เหมำะสม 
อย่ำงสม่ ำเสมอและเป็นไปตำมธรรมชำต ิ

- มีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สังคม และสำมำรถสรำ้งวิสัยทัศน์ที่มีควำมชัดเจนทั้งเชิงควำมหมำยและควำม
น่ำสนใจ 

- มีควำมกล้ำตัดสินใจที่เหมำะสมทันกำรณ์ และต้องกล้ำรับผดิชอบตอ่ผลของกำรตดัสินใจ 
- มีควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมส ำคญัของงำน 
- สำมำรถสรำ้งควำมศรัทธำและควำมสัมพันธ์ที่ดตี่อสมำชิกในกลุ่ม และสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้กลุ่มในกำรท ำงำน

ไปสู่เป้ำหมำย 
- มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 
- กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- เป็นผู้น ำหรือสมำชิกชมรมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม 
- จัดกำรกับวิกฤตไดด้ ี
- จัดกำรกับปญัหำเฉพำะหน้ำและไม่ท ำให้งำนติดชะงัก 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ สาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด  
 ศึกษำได้จำกเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. หนังสือรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำที่นักเรียนศึกษำอยู่  

(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นำมสกลุ และต ำแหน่งของผู้รับรอง)  
3. หนังสือส่งรำยชื่อที่ระบรุำยชื่อผูส้มัครที่โรงเรียนประสงค์ส่งช่ือ 

(ใหโ้รงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือส่งรำยชื่อที่ระบุชื่อ-สกุลของนักเรียนเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่ำนั้น) 
4. หนังสือรับรองจำกผู้น ำชุมชนที่ระบ ุช่ือ-นำมสกุล และต ำแหน่งของผู้รับรอง เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น ฯลฯ 

ตำมทีร่ะบุข้ำงต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นำมสกลุ และต ำแหน่งของผู้รับรอง) 

5. แฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือประกำศเกียรติคุณฯ ตำมทีร่ะบุข้ำงต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร  
6. เอกสำรประกอบกำรสมคัรอื่น ตำมที่แต่ละคณะ สำขำวิชำระบุ (ถ้ำมี) โดยสำมำรถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมลู 

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

5. การคัดเลือก 
- พิจำรณำจำกคะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมที่คณะ สำขำวิชำก ำหนด 
- พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และ/หรือประกำศเกยีรติคุณกำรกระท ำควำมดี มคีุณธรรม  

จริยธรรมกำรอุทิศตนเพื่อช่วยเหลอืชุมชน และควำมประพฤติที่แสดงว่ำเป็นผู้กระท ำควำมดี 
- พิจำรณำจำกหนังสือรับรองจำกผูบ้ริหำรโรงเรยีน และหนังสือรับรองจำกผู้น ำชุมชน 
- พิจำรณำจำกกำรเขยีนเรยีงควำมเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมดี มคีุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ 

ชุมชน (ถ้ำมี) 
- พิจำรณำจำกเงื่อนไขกำรสมัคร หรือคุณสมบัติของผูส้มัครตำมทีแ่ตล่ะคณะ สำขำวิชำระบไุว้บนแหล่งข้อมูล 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 
- พิจำรณำจำกกำรสอบสมัภำษณ์หรือกำรทดสอบอื่นๆ (ถ้ำมี) ตำมทีส่ำขำวิชำเห็นสมควร 
- กำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกขัน้ตอนถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

6. เง่ือนไขการเข้าศึกษา 
- ผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำโครงกำรเด็กดีมทีี่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริกำรชุมชนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

ตลอดหลักสตูรกำรศึกษำ และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของนักศึกษำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
- ผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำโครงกำรเด็กดีมทีี่เรียนสำมำรถขอทุนกำรศึกษำไดต้ำมระเบียบฯ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
 
         ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 
 
 



1.  ชนิด / ประเภทกีฬา ท่ีรับสมัคร
1.1 กรีฑา 1.2 ว่ายน ้า 1.3 ยิงปืน
1.4 เทควันโด 1.5 ยูยิตสู 1.6 ครอสเวิร์ด
1.7 บริดจ์ 1.8 หมากกระดาน 1.9 เปตอง
1.10 กอล์ฟ 1.11 เทนนิส 1.12 เทเบิลเทนนิส
1.13 ฟุตบอล 1.14 บาสเกตบอล 1.15 วอลเลย์บอล
1.16 เรือพาย (เฉพาะประเภทคยัค,แคนู,กรรเชียง)
1.17 ชนิดกีฬาอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ / คณะกรรมการพัฒนากีฬา หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมกีฬาเป็นผู้เสนอรายช่ือ

2. ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหน่ึง ดังน้ี

2.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก  โดยมีต้าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์  กีฬาเอเชียนเกมส์  กีฬาซีเกมส์

หรือการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน  ชิงแชมป์เอเชีย  ชิงแชมป์โลก
2.3 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทยท่ีได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
2.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬาโดยได้รับอันดับท่ี 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

(รอบสุดท้าย)
2.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  โดยได้รับอันดับท่ี  1-3  (ส้าหรับชนิดกีฬาท่ีมีการแข่งขัน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หลายสนาม/ครั ง  ต่อปี)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท้างานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศเป็นผู้พิจารณา

2.6 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับท่ี  1-3  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  (รอบสุดท้าย)
2.7 มีหลักฐานการเป็นนักกีฬาในระดับสโมสรอาชีพหรือกีฬาอาชีพ โดยยึดชนิดกีฬาตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย
2.8 ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั งแต่ พ.ศ 2563-2565) - 

โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเน่ือง
3. เอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งพร้อมการสมัคร ประกอบไปด้วย

3.1 ส้าเนาเกียรติบัตรท่ีแสดงถึงผลงานความสามารถด้านกีฬา หรือ

3.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีจัดส่งนักกีฬา หรือ

3.3 ค้าส่ังแต่งตั งให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศ/ภูมิภาค/จังหวัด/สโมสรฯ หรือ

3.4 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถด้านกีฬาตามท่ีระบุ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
เร่ือง การรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์  ปีการศึกษา  2566
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4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะท้างานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากีฬา และคณะ

กรรมการของคณะ  เป็นผู้ด้าเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อตามคณะ/สาขาวิชาท่ี
ผู้สมัครได้เลือกตามล้าดับความต้องการก่อนหลัง

4.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้  2  อันดับ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีแต่ละคณะก้าหนด
5. คุณสมบัติท่ัวไป

5.1 มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5.2 เป็นผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษา หรือก้าลังศึกษาในชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า
5.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีส้าคัญ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
5.4 ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ

6. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา          ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติมจากคุณสมบัติท่ัวไป เป็นคุณสมบัติด้านวิชาการ ท่ีคณะ/สาขาวิชา เป็นผู้ก้าหนด

7. หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล  หรือแม้แต่ปรากฏความจริงข้ึนภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธ์ิการเช้าศึกษา
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอน ถือเป็นท่ีส้ินสุด

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศัพท์  053-943063   ในวันและเวลาราชการ




