
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2566  

-------------------------------------------------- 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการรบันักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2566 รหัส 00411501107040 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับ
นักเรียนทีด่ำเนินการโดยคณะ) โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6   ทุกโรงเรียนทั่ว 

 ประเทศไทย 
     และ 1.2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้น ม.4   ม.5  และ  ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)  รวม  5  ภาค 

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25 
     และ   1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ  (GPA)  ในระดับชั้น  ม.4  ม.5 และ ม.6  (ภาคเรียนที่ 1) 

ของ4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 
3.00  

    และ 1.4  เป็นทายาทโดยกำเนิดของครอบครัว (โดยครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา และ พ่ีน้องร่วม 
บิดา และมารดา) ที่ยังไม่เคยมีผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีการ 
รับรองเป็นหนังสือจากผู้บริหารสถานศึกษาทีน่ักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรอื ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน 
หรือ หวัหน้าส่วนงาน ผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา 

2. จำนวนรับ  13  คน   (แบบ 1.1 จำนวน 10 คน แบบ 1.2 จำนวน 3 คน)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบระหว่างวันอังคารที ่1  

– วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทาง Internet ที่ http://www.cmubs.cmu.ac.th และชำระเงิน
ค่าสมัครสอบคัดเลือก พร้อมจัดส่งเอกสารการชำระเงินและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด ข้อ 5 ผ่านระบบ
การรับสมัครแบบออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ 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

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการสรางบัญชีผูใชงาน ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

กอนการสมัครคณะ/สาขาวิชา ท่ีดำเนินการโดยคณะ 
 

4. การชำระเงินคาสมัคร 
 อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ชำระผานธนาคารโดยการโอนเงินเขา
บัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชื่อบัญชี  “โครงการรับตรงระดับ  ป.ตรี               
คณะบริหารธุรกิจ มช.” เลขท่ีบัญชี  667-295063-7 
 อนึ่ง ผูสมัครท่ีครอบครัวมีรายไดต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการ
สมัครได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ครอบครัวมีรายไดตอครัวเรือนต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท 
2. ตองมีเจาหนาท่ีของรัฐรับรองรายไดของครอบครัว 

(โปรดตรวจสอบผูท่ีสามารถรับรองไดในแบบฟอรมหนังสือรับรองรายไดของครอบครัว) 
 ในการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลหนังสือรับรองรายไดของครอบครัว
ลงในระบบรับสมัคร เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลกอนการไดรับการยกเวน ท้ังนี้ ผูสมัคร
ตองติดตามผลการพิจารณาและชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด อนึ่ง หากพบวาผูสมัครมีการใหขอมูลอันเปนเท็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัดสิทธิ์
ในการสมัครและเขาศึกษาทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ 
 

หมายเหตุ : สำหรับผูท่ีไดรับอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครแลว ใหดำเนินการบันทึกภาพหนาจอ/
ถายภาพผลการพิจารณาท่ีปรากฏบนระบบรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไวเพ่ือใช
สำหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในข้ันตอนการนำสงเอกสารการสมัครตอไป 
 

5.  หลักฐานประกอบการสมัคร (จัดสงออนไลนผานระบบการรับสมัคร) 
 5.1 ใบสมัครท่ีระบบใสรูปถายดิจทัิลท่ีถายปจจุบันของผูสมัครพรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร (ใหอัปโหลด  
รูปถายลงในระบบรบัสมัครกอนการดาวนโหลด/พิมพใบสมัคร) 

5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดานหนาท่ีมีรูปของผูสมัคร และสำเนาทะเบียนบานพรอมลง 
ลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกตอง 

5.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ รย.2  ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย (ม.4 - ม.6 ภาคเรียนท่ี 1) ท่ีระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง หรือ กรณีเปนนักเรียน
ท่ีศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ใหใชเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาท่ีเทียบเทาชั้นมัธยม  
ศึกษาตอนปลายท่ีระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีมีหลายหนาใหสแกนครบถวนทุกหนาท้ังดานหนาและดานหลัง
รวมเปนไฟลเดียว) 

5.4 เอกสารหรือหนังสือรบัรองตามคุณสมบัติขอ 1.4  
5.5 สำเนาใบโอนเงินคาสมัครสอบ หรือภาพหนาจอ/ภาพผลการพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียม 

การสมัคร   
5.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซ่ึงเปนผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 10 หนา A4     

(ไมรวมปก) 
5.7 Video clip  ในรูปแบบสกุลไฟล .mp4  ซ่ึงจัดทำดวยตัวเอง   เพ่ือแนะนำตัวเอง ความสามารถ      
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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) 

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. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการ
คัดเลือก 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) 

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
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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 ของ ท ป อ . ตั้ งแต่ วั น อั งคารที่  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. 

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
ศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่
กำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

หมายเหตุ  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


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2566  

-------------------------------------------------- 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการรบันักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2566 รหัส 00411501107040 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับ
นักเรียนทีด่ำเนินการโดยคณะ) โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6   ทุกโรงเรียนทั่ว 

 ประเทศไทย 
     และ 1.2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้น ม.4   ม.5  และ  ม.6 (ภาคเรียนที่ 1)  รวม  5  ภาค 

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25 
     และ   1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ  (GPA)  ในระดับชั้น  ม.4  ม.5 และ ม.6  (ภาคเรียนที่ 1) 

ของ4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 
3.00  

    และ 1.4  เป็นทายาทโดยกำเนิดของครอบครัว (โดยครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา และ พ่ีน้องร่วม 
บิดา และมารดา) ที่ยังไม่เคยมีผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีการ 
รับรองเป็นหนังสือจากผู้บริหารสถานศึกษาทีน่ักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรอื ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน 
หรือ หวัหน้าส่วนงาน ผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา 

2. จำนวนรับ  13  คน   (แบบ 1.1 จำนวน 10 คน แบบ 1.2 จำนวน 3 คน)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบระหว่างวันอังคารที ่1  

– วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทาง Internet ที่ http://www.cmubs.cmu.ac.th และชำระเงิน
ค่าสมัครสอบคัดเลือก พร้อมจัดส่งเอกสารการชำระเงินและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด ข้อ 5 ผ่านระบบ
การรับสมัครแบบออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ 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

สําเนา

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการสรางบัญชีผูใชงาน ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

กอนการสมัครคณะ/สาขาวิชา ท่ีดำเนินการโดยคณะ 
 

4. การชำระเงินคาสมัคร 
 อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ชำระผานธนาคารโดยการโอนเงินเขา
บัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ชื่อบัญชี  “โครงการรับตรงระดับ  ป.ตรี               
คณะบริหารธุรกิจ มช.” เลขท่ีบัญชี  667-295063-7 
 อนึ่ง ผูสมัครท่ีครอบครัวมีรายไดต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการ
สมัครได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ครอบครัวมีรายไดตอครัวเรือนต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท 
2. ตองมีเจาหนาท่ีของรัฐรับรองรายไดของครอบครัว 

(โปรดตรวจสอบผูท่ีสามารถรับรองไดในแบบฟอรมหนังสือรับรองรายไดของครอบครัว) 
 ในการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลหนังสือรับรองรายไดของครอบครัว
ลงในระบบรับสมัคร เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลกอนการไดรับการยกเวน ท้ังนี้ ผูสมัคร
ตองติดตามผลการพิจารณาและชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด อนึ่ง หากพบวาผูสมัครมีการใหขอมูลอันเปนเท็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัดสิทธิ์
ในการสมัครและเขาศึกษาทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ 
 

หมายเหตุ : สำหรับผูท่ีไดรับอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครแลว ใหดำเนินการบันทึกภาพหนาจอ/
ถายภาพผลการพิจารณาท่ีปรากฏบนระบบรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไวเพ่ือใช
สำหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในข้ันตอนการนำสงเอกสารการสมัครตอไป 
 

5.  หลักฐานประกอบการสมัคร (จัดสงออนไลนผานระบบการรับสมัคร) 
 5.1 ใบสมัครท่ีระบบใสรูปถายดิจทัิลท่ีถายปจจุบันของผูสมัครพรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร (ใหอัปโหลด  
รูปถายลงในระบบรบัสมัครกอนการดาวนโหลด/พิมพใบสมัคร) 

5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดานหนาท่ีมีรูปของผูสมัคร และสำเนาทะเบียนบานพรอมลง 
ลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกตอง 

5.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ รย.2  ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย (ม.4 - ม.6 ภาคเรียนท่ี 1) ท่ีระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง หรือ กรณีเปนนักเรียน
ท่ีศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ใหใชเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาท่ีเทียบเทาชั้นมัธยม  
ศึกษาตอนปลายท่ีระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีมีหลายหนาใหสแกนครบถวนทุกหนาท้ังดานหนาและดานหลัง
รวมเปนไฟลเดียว) 

5.4 เอกสารหรือหนังสือรบัรองตามคุณสมบัติขอ 1.4  
5.5 สำเนาใบโอนเงินคาสมัครสอบ หรือภาพหนาจอ/ภาพผลการพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียม 

การสมัคร   
5.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซ่ึงเปนผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 10 หนา A4     

(ไมรวมปก) 
5.7 Video clip  ในรูปแบบสกุลไฟล .mp4  ซ่ึงจัดทำดวยตัวเอง   เพ่ือแนะนำตัวเอง ความสามารถ      
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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) 

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. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการ
คัดเลือก 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) 

http://www.cmubs.cmu.ac.th/
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply


๔ 

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 ของ ท ป อ . ตั้ งแต่ วั น อั งคารที่  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. 

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
ศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่
กำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

หมายเหตุ  ผู้ไม่มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ  วันที่           ตุลาคม   2565 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา) 
   รองอธิการบดี 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทศพร พิชัยยา

เอกสารฉบับนี้ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอางอิงเลขที่ C872C3-703-701

๒๐
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