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ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
มนุษยศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

TCAS CODE:  10040101902501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 130 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430101301010 
รอบที่ 3

Admission

12 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

TCAS CODE:  10040101902401A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430102301010 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาฝรั่งเศส (83) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาฝรั่งเศส (83) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาบ้านและชุมชน

TCAS CODE:  10040101903601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430105301014 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

• ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่

าง ๆ
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 48

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

TCAS CODE:  10040101900101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430106301014 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

TCAS CODE:  10040101902201H หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430114301010 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    

สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)

TCAS CODE:  10040101900701A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430115301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา

   • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430115301024 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา

   • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

TCAS CODE:  10040101900701A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430116301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา

   • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430116301024 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา

   • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 8/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างเสนอปรับชื่อสาขาวิชา)

TCAS CODE:  10040101620101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430117301010 
รอบที่ 3

Admission

30 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.50 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดี

   
• ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   
• ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากในหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและอันตรายสำหรับผู้พิการ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 9/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430118301010 
รอบที่ 3

Admission

7 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 60

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430119301010 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   
• ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภท

และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 10/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 48

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 33

    - ภาษาจีน (87) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 58

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาจีน (87) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430120301014 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.50

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 48

    - ภาษาญี่ปุ่น (85) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 61



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 11/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาญี่ปุ่น (85) ค่าน้ำหนักร้อยละ 60

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430121301010 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาบาลี (88) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 12/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430122301014 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.50 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

(6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาเกาหลี (86) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - ภาษาเกาหลี (86) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430123301014 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 13/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกประวัติศาสตร์)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430124301010 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.80 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 14/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกปรัชญา)

TCAS CODE:  10040101904302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430125301014 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.75 ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)

TCAS CODE:  10040101904301E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 15/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430171301014 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

        - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 ในระบบอเมริกา; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบอังกฤษ; Year 12

ในระบบออสเตรเลีย; Grade 12 ในระบบแคนาดา; Baccalauréat Général หรือเทียบเท่าในระบบฝรั่งเศส; G.12

ในระบบเยอรมัน; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบสิงคโปร์; หรือในหลักสูตร International Baccalaureate

(IB) ของโรงเรียนนานาชาติอื่น 

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 52

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430171301024 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 16/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 16

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 52

    

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างเสนอปรับชื่อสาขาวิชา) ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040101620101B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430194301010 
รอบที่ 3

Admission

30 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.50 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดี

   
• ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   
• ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากในหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและอันตรายสำหรับผู้พิการ



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 17/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

รวม    191  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 18/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ศึกษาศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาประถมศึกษา

TCAS CODE:  10040102700201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430201301014 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาภาษาไทย

TCAS CODE:  10040102702001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430204301010 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 19/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

TCAS CODE:  10040102702002A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430205301014 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 20/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

สาขาวิชาสังคมศึกษา

TCAS CODE:  10040102702701A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430206301010 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 21/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาชีววิทยา

TCAS CODE:  10040102701301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430207301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

สาขาวิชาฟิสิกส์

TCAS CODE:  10040102701801A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430208301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 22/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาเคมี

TCAS CODE:  10040102701001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430209301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 23/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

TCAS CODE:  10040102702501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430210301010 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 21 ทัศนศิลป์ (21) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 21 ทัศนศิลป์ (21) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

TCAS CODE:  10040102700801A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430211301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 24/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

สาขาวิชาพลศึกษา

TCAS CODE:  10040102702801A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430212301013 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 25/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

TCAS CODE:  10040102703201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430213301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 26/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430213301024 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)

TCAS CODE:  10040102700601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430214301010 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 27/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)

TCAS CODE:  10040102700601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430215301014 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 28/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

รวม    30  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 29/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
วิจิตรศิลป์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

TCAS CODE:  10040103800306A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430301301010 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 21 ทัศนศิลป์ (21) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาประติมากรรม

TCAS CODE:  10040103800305A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430303301010 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 30/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาการออกแบบ

TCAS CODE:  10040103800101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430305301010 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

TCAS CODE:  10040103800302A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 45 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 31/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430307301010 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 52

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

TCAS CODE:  10040103800307A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 45 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430308301010 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 32/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

TCAS CODE:  10040103800301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430310301010 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

TCAS CODE:  10040103800401A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 33/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430311301010 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    

สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

TCAS CODE:  10040103800303A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430304301010 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 34/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

รวม    28  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 35/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
สังคมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

TCAS CODE:  10040104903001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430401301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

• ไม่เป็นผู้พิการ และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่

าง ๆ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 175



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 36/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430401301024 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

• ไม่เป็นผู้พิการ และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่

าง ๆ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 150



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 37/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

TCAS CODE:  10040104903501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 120 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430403301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 210

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 38/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430403301024 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 150

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

TCAS CODE:  10040104902601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430407301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 39/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 210

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430407301024 
รอบที่ 3

Admission

14 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 150

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

TCAS CODE:  10040104903601E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 40/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

 รหัสโครงการ 00430484998010 
IPAS

ROUND 3

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    

รวม    68  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 41/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
วิทยาศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม

TCAS CODE:  10040105210002A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 180 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430501301013 
รอบที่ 3

Admission

54 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430501301020 
รอบที่ 3

Admission

36 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 42/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา

TCAS CODE:  10040105210003A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 125 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430502301013 
รอบที่ 3

Admission

38 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 43/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430502301020 
รอบที่ 3

Admission

25 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

TCAS CODE:  10040105210004A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 100 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430503301013 
รอบที่ 3

Admission

30 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 44/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430503301020 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาธรณีวิทยา

TCAS CODE:  10040105212301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430504301013 
รอบที่ 3

Admission

12 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 45/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430504301020 
รอบที่ 3

Admission

8 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

TCAS CODE:  10040105213401A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 46/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430505301013 
รอบที่ 3

Admission

9 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430505301020 
รอบที่ 3

Admission

6 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 47/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ

TCAS CODE:  10040105210005A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 105 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430506301013 
รอบที่ 3

Admission

32 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430506301020 
รอบที่ 3

Admission

21 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 48/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

TCAS CODE:  10040105220201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430507301013 
รอบที่ 3

Admission

24 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430507301020 
รอบที่ 3

Admission

16 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 49/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

TCAS CODE:  10040105220301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430508301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 50/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430508301020 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

TCAS CODE:  10040105213101E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 25 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430571301013 
รอบที่ 3

Admission

8 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 51/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430571301020 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

TCAS CODE:  10040105213101E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 0 คน

  - การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

 รหัสโครงการ 00430581998010 
IPAS

ROUND 3

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 52/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

รวม    357  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 53/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
วิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

TCAS CODE:  10040106302101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 120 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430601301013 
รอบที่ 3

Admission

25 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

TCAS CODE:  10040106301601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 54/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430602301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TCAS CODE:  10040106302801A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430603301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 55/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

TCAS CODE:  10040106303501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 150 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430604301013 
รอบที่ 3

Admission

45 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 56/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

TCAS CODE:  10040106300701A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 200 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430605301013 
รอบที่ 3

Admission

45 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

TCAS CODE:  10040106303001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430606301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 57/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TCAS CODE:  10040106300501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430608301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 58/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

TCAS CODE:  10040106302901A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430610301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 59/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

TCAS CODE:  10040106303601A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430611301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

TCAS CODE:  10040106300701E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430680301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 60/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

TCAS CODE:  10040106300502E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430681301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 61/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์

TCAS CODE:  10040106303502E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430684301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 62/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040106300701B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430690301013 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040106303501B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430691301013 
รอบที่ 3

Admission

55 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 63/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040106300501B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 20 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430692301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 64/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040106301601B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430693301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 65/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

รวม    300  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 66/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
แพทยศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

TCAS CODE:  10040107100101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 250 คน

  - การรับตรงร่วมกัน (โครงการ กสพท.)

 รหัสโครงการ 00430701301010 
รอบที่ 3

Admission

28 คุณสมบัติผู้สมัคร

• กสพท.

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดูรายละเอียดได้ที่ website

ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (รหัสสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)  

    

รวม    28  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 67/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เกษตรศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

TCAS CODE:  10040108611101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 100 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430801301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

TCAS CODE:  10040108500201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 270 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 68/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430802301013 
รอบที่ 3

Admission

30 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

TCAS CODE:  10040108501201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 130 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00430803301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 69/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

รวม    60  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 70/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ทันตแพทยศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

TCAS CODE:  10040109120101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน (กสพท.)

 รหัสโครงการ 00430901301010 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• กสพท.

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดูรายละเอียดได้ที่ website

ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (รหัสสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)  

    

รวม    15  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 71/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เภสัชศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

TCAS CODE:  10040110130101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 160 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท))

 รหัสโครงการ 00431001301010 

รอบที่ 3

Admission

75 คุณสมบัติผู้สมัคร

• กสพท.

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดูรายละเอียดได้ที่ website

ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (รหัสสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)  

    

รวม    75  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 72/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เทคนิคการแพทย์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

TCAS CODE:  10040111111301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 100 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431101301013 
รอบที่ 3

Admission

60 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.50

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 73/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

    2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

    2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

    2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

         จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

   - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น

ได้ที่

      https://onlinecolorblindtest.com

   - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test

     

เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

      สาขาวิชาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

    3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

    3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา

    3.4 การตรวจตาบอดสี

โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ

         ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลังนักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 74/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

    - เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

TCAS CODE:  10040111110901A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431102301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 75/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

    2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

    2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

    2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

         จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

 

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

   - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น

ได้ที่

      https://onlinecolorblindtest.com

   - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test

    

เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

     สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

 

3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

    3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

    3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา

    3.4 การตรวจตาบอดสี

โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ

         ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลัง นักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 76/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 80

    

สาขาวิชารังสีเทคนิค

TCAS CODE:  10040111111901A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431103301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 77/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

    2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

    2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

    2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

    3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

    3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชากายภาพบำบัด

TCAS CODE:  10040111110101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 78/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431104301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

   

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

    2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

    2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

    2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

    2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

    3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

    3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 79/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

รวม    110  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 80/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
พยาบาลศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

TCAS CODE:  10040112111701A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 170 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431201301013 
รอบที่ 3

Admission

30 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 81/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• คุณสมบัติด้านสุขภาพ ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    - เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ดังต่อไปนี้

        1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

        3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

            • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

            • โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

            • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

            • ภาวะไตวายเรื้อรัง

            • โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด

        5. ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

        6. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

            • สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

            • สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

        7. มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40

เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

        8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 82/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องตรวจสุขภาพกับคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

    1. ตรวจร่างกาย

    2. การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3. การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น

    4. การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี

    5. การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

    6. การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน

    7. การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

และหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง หรือรายงานผลการตรวจร่างกาย

ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติหลังจากที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

   

• เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

    - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น

ได้ที่ https://onlinecolorblindtest.com

    - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test

เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 83/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

TCAS CODE:  10040112111701E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431280301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 84/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• คุณสมบัติด้านสุขภาพ ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    - เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ดังต่อไปนี้

        1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

        3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

            • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

            • โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

            • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

            • ภาวะไตวายเรื้อรัง

            • โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด

        5. ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

        6. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

            • สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

            • สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

        7. มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40

เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

        8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 85/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องตรวจสุขภาพกับคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

    1. ตรวจร่างกาย

    2. การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

    3. การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น

    4. การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี

    5. การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

    6. การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน

    7. การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

และหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง หรือรายงานผลการตรวจร่างกาย

ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติหลังจากที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

   

• เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

    - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น

ได้ที่ https://onlinecolorblindtest.com

    - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test

เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 52



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 86/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

รวม    35  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 87/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
อุตสาหกรรมเกษตร

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TCAS CODE:  10040113211001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 120 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431301301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

TCAS CODE:  10040113211201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431302301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 88/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

TCAS CODE:  10040113211002A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 70 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431303301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

TCAS CODE:  10040113212201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 89/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431304301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

TCAS CODE:  10040113212202A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431305301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 90/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

TCAS CODE:  10040113211202A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431307301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TCAS CODE:  10040113211001E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 0 คน

  - การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

 รหัสโครงการ 00431381998010 
IPAS

ROUND 3

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    

รวม    25  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
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ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
สัตวแพทยศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

TCAS CODE:  10040114140101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 75 คน

  - การรับตรงร่วมกัน (กสพท.)

 รหัสโครงการ 00431401301010 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• กสพท.

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดูรายละเอียดได้ที่ website

ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (รหัสสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)  

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431401301023 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 92/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

TCAS CODE:  10040114140102A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 20 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431402301013 
รอบที่ 3

Admission

9 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    

รวม    39  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 93/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
บริหารธุรกิจ

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ

TCAS CODE:  10040115610001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 280 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431501301014 
รอบที่ 3

Admission

40 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 94/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431501301023 
รอบที่ 3

Admission

60 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 95/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

TCAS CODE:  10040115610301C หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431502301014 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 96/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431502301023 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

สาขาวิชาการบัญชี

TCAS CODE:  10040115610501E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 97/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน (รับนักเรียนด้วยผลสอบภาษาอังกฤษ)

 รหัสโครงการ 00431571301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    - TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

    - TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน

    - TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

    - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5

    - CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน

    - TU-GET ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

    - CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 60

    

สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040115610001B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 170 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431590301014 
รอบที่ 3

Admission

40 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 98/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431590301023 
รอบที่ 3

Admission

60 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 99/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

รวม    245  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 100/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เศรษฐศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

TCAS CODE:  10040116611101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 380 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431601301013 
รอบที่ 3

Admission

100 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

    - TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18

    - TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 101/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431601301024 
รอบที่ 3

Admission

100 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

    - TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18

    - TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70

    

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา

TCAS CODE:  10040116611101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431602301013 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 102/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า

และโอกาสในการทํางานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3

ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431602301024 
รอบที่ 3

Admission

15 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 103/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

• โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า

และโอกาสในการทํางานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3

ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

TCAS CODE:  10040116611101E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 120 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431671301013 
รอบที่ 3

Admission

45 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 104/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

    - TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18

    - TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431671301024 
รอบที่ 3

Admission

45 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 105/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

    - TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18

    - TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70

    

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

TCAS CODE:  10040116611101E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 0 คน

  - การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

 รหัสโครงการ 00431681998010 
IPAS

ROUND 3

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    

รวม    330  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 106/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

TCAS CODE:  10040117400501A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431701301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 107/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี

TCAS CODE:  10040117400502A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 35 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431702301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 108/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

TCAS CODE:  10040117400301A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 40 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431703301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 109/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

TCAS CODE:  10040117400503E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 36 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431771301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 35

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

รวม    20  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 110/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
การสื่อสารมวลชน

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

TCAS CODE:  10040118901101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 240 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431801301013 
รอบที่ 3

Admission

22 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431801301024 
รอบที่ 3

Admission

33 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 111/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา

TCAS CODE:  10040118901101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 30 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431802301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

• โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า

และโอกาสในการทำงานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3

ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 112/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431802301024 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

• โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า

และโอกาสในการทำงานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3

ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

TCAS CODE:  10040118901601C หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431803301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431803301024 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

รวม    90  
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ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

TCAS CODE:  10040119903201A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431901301013 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.00 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431901301024 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

2.00 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

TCAS CODE:  10040119903101A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431902301013 
รอบที่ 3

Admission

2 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

3.00 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431902301024 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า

3.00 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

    

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

TCAS CODE:  10040119903202A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 80 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431903301013 
รอบที่ 3

Admission

4 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
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คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 41

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00431903301024 
รอบที่ 3

Admission

8 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 41

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 119/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

    

รวม    24  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 120/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
นิติศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

TCAS CODE:  10040120901001A หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 130 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432001301013 
รอบที่ 3

Admission

13 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432001301024 
รอบที่ 3

Admission

12 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 121/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

TCAS CODE:  10040120901001B หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 150 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432091301013 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81),

ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 122/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432091301024 
รอบที่ 3

Admission

10 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

(ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

รวม    45  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 123/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

TCAS CODE:  10040121220101C หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 100 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432102301013 
รอบที่ 3

Admission

40 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาดิจิทัลเกม

TCAS CODE:  10040121220402C หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432104301013 
รอบที่ 3

Admission

5 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 30



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 124/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

TCAS CODE:  10040121220501C หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 50 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432106301013 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

TCAS CODE:  10040121220401E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 60 คน



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 125/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432171301013 
รอบที่ 3

Admission

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  

ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• TGAT/TPAT

    - TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

    - TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

    

รวม    66  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 126/130

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
นานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

TCAS CODE:  10040124220403E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 100 คน

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432401301013 
รอบที่ 3

Admission

3 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ

A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 49

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432401301024 
รอบที่ 3

Admission

7 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 127/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ

A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 128/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432401301034 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษามาตรฐาน GCE 'A' Level ใน Year 13 โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน Grade 12th ในหลักสูตรนานาชาติและมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด  

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)

และมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ New Zealand National Certificate of Educational

Achievement (NCEA) และมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

• สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ A-Level

วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47

    - ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 129/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

• A-Level

    - คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    - ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50

    

  - การรับตรงร่วมกัน

 รหัสโครงการ 00432401301040 
รอบที่ 3

Admission

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

    - เป็นผู้มีผลสอบวุฒิ GED เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ทั้ง 4 วิชา (คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  

• ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว

แต่มีผลคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษประกอบการคัดเลือกที่ผ่านมาตามรายละเอียดดังนี้

1. ผลสอบคะแนน TOEIC น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ

2. ผลสอบ IELTS น้อยกว่า 5.5 หรือ

3. ผลสอบคะแนน TOEFL(iBT) น้อยกว่า 77 คะแนน หรือ

4. ผลสอบคะแนน TOEFL(CBT) น้อยกว่า 179 คะแนน หรือ

5. ผลสอบคะแนน TOEFL (PBT/ITP) น้อยกว่า 546 คะแนน หรือ

6. ผลสอบคะแนน New SAT (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ Reading & Writing) น้อยกว่า 399 คะแนน หรือ

7. ผลสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 หรือ

8. ผลสอบคะแนน CMU e-TEGS น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ

9. ไม่มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษตามดังกล่าว

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ ผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3

ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยผลคะแนนตามที่ระบุในข้างต้นนี้ ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional

English ตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน

www.icdi.cmu.ac.th



ลงชื่อ ...............................................

คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

พิมพ์เอกสารวันที่ 2022-10-07 10:13:40 หน้าที่ 130/130

คณะ/สาขาวิชา รอบ
จำนวนรับตาม

ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ

   

เกณฑ์ขั้นต่ำ

• ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    - TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 475 คะแนน

    - TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 475 คะแนน

    - TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

    - TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน

    - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5

    - TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

    - CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

   

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

•

    - TOEFL (iBT) หรือ TOEFL (PBT) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (ITP) หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CMU-eTEGs

ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

    

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

TCAS CODE:  10040124220403E หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ จำนวนรับตามแผน (มคอ.2) 0 คน

  - การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

 รหัสโครงการ 00432481998010 
IPAS

ROUND 3

20 คุณสมบัติผู้สมัคร

• การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

    - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    

รวม    32  


