
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการ ปีการศึกษา  2566  
-------------------------------------------------- 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการรับนักเรียนที่ มี ผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการ  ปี การศึกษา 2566 รหั ส 
00411501107010 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) 
โดยมรีายละเอียดและหลักเกณฑ์  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  กรณีศึกษาในประเทศไทย

1.1.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย 
    และ  1.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้น ม.4  ม.5  และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1) รวม  5  ภาค 

             การศึกษาไมน่้อยกว่า 3.25 
     และ 1.1.3  ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ (GPA) ในระดับชั้น  ม.4  ม.5 และ ม.6 (ภาคเรียนที่ 1) 
             ของ 4 กลุ่มสาระ  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกว่า 

          3.00  
 และ  1.1.4  เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนิน 

 ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หลักฐานการจดทะเบียนการค้าและการเป็นเจ้าของกิจการ 
 และหลักฐานการเสียภาษี 4 ปีย้อนหลัง)   

     และ 1.1.5  กิจการในข้อ  4  มีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือ รายได้ 4 ปีย้อนหลังไม่ 
ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี 

1.2  กรณีศึกษาจากต่างประเทศหรือเป็นนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 
1.2.1  ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน  1  ปี   นับถึงวันที่สมัคร 
หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาท่ีเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 และ  1.2.2  ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิ 
             การศึกษาทีม่ีใบเทียบวุฒิหรือรับรองวุฒิการศึกษาดังกล่าว 

 และ  1.2.3  มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  

 และ 1.2.4  เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนิน 
 ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หลักฐานการจดทะเบียนการค้าและการเป็นเจ้าของ 

             กิจการ และหลักฐานการเสียภาษี 4 ปีย้อนหลัง)   
 และ  1.2.5 กิจการในข้อ 4 มีทนุจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือ รายได้ 4 ปีย้อนหลังไม่ต่ำ 

 กวา่ 20 ล้านบาทต่อปี 
 และ 1.1.6 สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 
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2. จำนวนรับ     52  คน  (แบบ 1.1 จำนวน 40 คน แบบ 1.2 จำนวน 12 คน)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบระหว่างวันอังคารที่ 1  

– วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทาง Internet ที่ http://www.cmubs.cmu.ac.th และชำระ
เงินค่าสมัครสอบคัดเลือก พร้อมจัดส่งเอกสารการชำระเงินและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด ข้อ 5 ผ่าน
ระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/ พ ร้ อ ม ด ำ เนิ น ก า ร ล ง ท ะ เบี ย น ใช้ ง า น ใน ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 
ก่อนการสมัครคณะ/สาขาวิชา ที่ดำเนินการโดยคณะ 

4. การชำระเงนิคา่สมัคร
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระผ่านธนาคารโดยการโอนเงินเข้า

บัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชื่อบัญชี  “โครงการรับตรงระดับ ป.ตรี  
คณะบริหารธุรกิจ มช.” เลขที่บัญชี  667-295063-7 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร (จัดส่งออนไลน์ผ่านระบบการรับสมัคร)
5.1 ใบสมัครทีร่ะบบใส่รูปถ่ายดิจิทัลที่ถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครพร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร (ให้อัปโหลด 

รูปถ่ายลงในระบบรับสมคัรก่อนการดาวน์โหลด/พิมพ์ใบสมัคร) 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือ 

ชื่อ-ชื่อสกุลรบัรองสำเนาถูกต้อง 
5.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ รย.2  ระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย (ม.4 - ม.6 ภาคเรยีนที่ 1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ กรณีเป็นนักเรียน
ที่ศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ  ให้ใช้เอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาที่เทียบเท่าชั้น       
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีมีหลายหน้าให้สแกนครบถ้วนทุกหน้าทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังรวมเป็นไฟล์เดียว) 

5.4 เอกสารหรือหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ 1.1.4 และ 1.1.5 หรือ 1.2.4 และ 1.2.5  
5.5 สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ   
5.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 10 หน้า A4 

(ไมร่วมปก) 
5.7 Video clip  ในรูปแบบสกุลไฟล์ .mp4  ซึ่งจัดทำด้วยตัวเอง   เพ่ือแนะนำตัวเอง ความสามารถ   

พิเศษ และเล่าถึงความเหมาะสมของตัวเองในการเรียนด้านบริหารธุรกิจ  โดยอธิบายว่าระหว่างเรียนจะทำ
ประโยชน์อะไรให้กับคณะบ้าง รวมถึงการวางแผนการในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ความยาวไม่เกิน  3  นาที โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก (ตัวอย่างเช่น 
1xxxxxxxxxxx9.mp4) โดยให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบสมัครตามข้อ 5.1 ถึง 5.7 ผ่านระบบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกโครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ ปี 2566 ที่ www.cmubs.cmu.ac.th  (สามารถดูตัวอย่าง
การจัดส่ง File ในคลิปขั้นตอนการสมัครสอบ) 

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
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6. การสอบสัมภาษณ์
6.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ที่เว็บไซต์         

คณะบริหารธุรกิจ  http://www.cmubs.cmu.ac.th 
6.2  ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  26 พฤศจิกายน 2565 

ตามเวลาที่คณะบริหารธุรกจิกำหนด (สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ คือ บัตรประจำตัวประชาชน) 

7. วิธีการคัดเลือก
           แบบ 1.1  พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์, แฟ้มสะสมผลงาน  เอกสารประกอบการสมัครและ
Video clip เพ่ือแนะนำตนเอง ตามหัวขอ้ทีค่ณะบริหารธุรกิจกำหนด   

         แบบ 1.2  พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์, แฟ้มสะสมผลงาน  เอกสารประกอบการสมัคร Video 
clip เพ่ือแนะนำตนเองตามหัวข้อทีค่ณะบริหารธุรกิจกำหนด และนำผลคะแนน T-SCORE ของการสอบ TGAT 
มารวมกับคะแนนแฟ้มสะสมผลงานตามค่าน้ำหนักท่ีคณะบริหารธุรกิจกำหนด  

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

8. การประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อผ่าน
การคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัน-เวลาที่กำหนด หากไม่
ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การ
เข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

การ
ประกาศ 

ครั้งที ่ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบ 1.1 1 วันพฤหัสบดทีี่ 8 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดทีี่ 8 - วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 
แบบ 1.2 2 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 
แบบ 1.2 3 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 อัตโนมัติ (ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์) 

หมายเหตุ : ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว จะต้องดำเนินการบริหารจัดการ
สิทธิ์ในระบบของ ทปอ. ตามกำหนดที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง (โปรดดำเนินการต่อในข้อ 9) 

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และ 2 และผู้ผ่านการคัด 

เลือกครั้งที่ 3 แล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  ปี ก ารศึ กษ า  2 5 6 6  ใน วั น อั งค ารที่  7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 6  ท าง เว็ บ ไซ ต์  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. และให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
ระบ บ  TCAS ข อง ท ป อ . ตั้ งแต่ วั น อั งค ารที่  7  - วั น พุ ธที่  8  กุ มภ าพั น ธ์  2 5 6 6  ท างเว็ บ ไซต์  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
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10. การประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  ท างเว็บ ไซต์  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวัน เสาร์ที่  11 
กุมภาพันธ์ 2566 

11. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศผลในข้อ 10 เข้ากรอกประวัติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 

2 มิถุนายน 2566 และพิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5-วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 
2566 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่วันอังคารที่ 6-วัน
ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่
กำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ทั้งนี้  สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางเว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 

หมายเหต ุ ผู้ไม่มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ  วันที่          ตุลาคม   2565 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา) 
   รองอธิการบดี 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๐

เอกสารฉบับนี้ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอางอิงเลขที่ C872C3-703-701

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
https://www3.reg.cmu.ac.th/
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

