
สำเนา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 

โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัส 00412105107010) 
เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2566 TCAS รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  

(การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) 
-------------------------------- 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามโครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัส 00412105107010) 
แบบ 1.1 จำนวน 30 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรม
ดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 แฟ้ม
สะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร
1.1   เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือ ที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก 
ประการ 

1.4  เป็นผู้ทีพ่ำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.5  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ

 ประพฤต ิและไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย
 ประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 

1.6  ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทำผิด หรือ ร่วมกระทำการทุจริตในการสอบฯ เพื่อการสมัคร
 เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1  เป็นผู้ที ่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6  สายสามัญ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - ๖ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00   
หรือ 2.๒  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หรือ 2.๓  เป็นผู้ที่กำลังการศึกษาในกลุ่มการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., 

 home school) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 5 ภาคการศึกษา  
 ไม่น้อยกว่า 2.00   

หรือ 2.๔  เป็นผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาในกลุ่มการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., 
 home school) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6 รวม ๖ ภาคการศึกษา  
 ไม่น้อยกว่า 2.00   

และ ๒.๕   ต้องได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญากับสถานประกอบการและหลักสูตรร่วมกัน เท่านั้น 
 
3. จำนวนรับนักศึกษา   30   คน (รับแบบ 1.1 ) 
 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร    

 4.1 ใบสมัคร 1 ใบ 
 4.2  สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด 
 4.3 สำเนาเอกสารการเซ็นสัญญากับสถานประกอบการและหลักสูตรร่วมกัน  1 ชุด 
 4.4 สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1 ชุด 

  
5. เกณฑ์การคัดเลือก   

  เป็นไปตามคุณสมบัติข้อที่ 1 – ข้อที่ 2 และคณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
และสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. การลงทะเบียนยืนยันตัวตน  
 6.1 ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ 
  http://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 
 6.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชี
  ผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
  (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ 
  ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับรหัสการสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ
  รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครประเภทโครงการที ่ดำเนินการ 
  โดยคณะ 

 ในขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้ รหัสผ่านสำหรับ
ล็อกอินเข ้าส ู ่ระบบเป็นข้อมูลส ่วนบุคคล ผ ู ้สม ัครควรเก ็บให้ ปลอดภัย เพื ่อให ้การเข ้าส ู ่ระบบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อนึ่ง หากพบว่า ผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับ
สมัครฯ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 
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7. ขั้นตอนการสมัคร 
 7.1 การโหลดใบสมัคร  

 หล ั งจากที่ ผ ู ้ สม ั คร ได้ ดำ เน ินการตามข ้ อ6 .1  และ  6 .2  แล ้ ว ให้ ดาวน ์ โหลดใบสม ัครที่  
เว็บไซต์ https://www.camt.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2565   
 
7.2 การชำระเงินค่าสมัคร 

        อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
     อนึ ่ง ผู ้สมัครที ่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การสมัครได้โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1. ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท 
   2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองรายได้ของครอบครัว 
       (โปรดตรวจสอบผู้ที่สามารถรับรองได้ในแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว) 
       ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว 

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลก่อนการได้รับการยกเว้น มาพร้อมเอกสารการสมัครทาง
ไปรษณีย ์ ท ั ้งน ี ้  ผ ู ้สม ัครต ้องต ิดตามผลการพิจารณาและชำระเง ินค่าธรรมเน ียมการสมัครในกรณี  
ที ่ม ีค ุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที ่ก ำหนด อนึ ่ง หากพบว่าผู ้สมัครมีการให้ข ้อมูล 
อ ันเป ็นเท็จว ิทยาล ัยศ ิลปะ ส ื ่อ และเทคโนโลยี จะต ัดส ิทธ ิ ์ ในการสม ัครและเข ้าศ ึกษาท ันท ี โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

        วิทยาลัยศิลปะ สื ่อ และเทคโนโลยีจะติดต่อผู ้สมัครในกรณีที ่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การสมัคร เพื่อให้ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินต่อไป 

 
  7.3 ช่องทางการชำระเงิน  

    สามารถชำระเง ินได ้ต ั ้งแต ่ว ันที ่  ตั ้งแต่ว ันที ่  1 - 11 พฤศจิกายน 2565 โดยโอนเง ินเข ้าบัญชี  
“งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” เลขที่บัญชี 667–427628-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน)   

7.4 การส่งเอกสารใบสมัคร  
  เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนแล้ว ให้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร และหลักฐานการ
ชำระเงินค่าสมัคร  ส่งได้ 2 ช่องทาง 

  1. E-mail: undergraduate@camt.info 
  2. ทางไปรษณีย์ไทย หรือบริการรับส่งพัสดุเอกชน ที่อยู่ “งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

  เงื่อนไข 
-   การสมัครสอบคัดเลือกจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับใบสมัครที่กรอกข้อมุล

ผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด  
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-   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เมื่อสมัครสอบแล้ว วิทยาลัยฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้หากผู้สมัคร
มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้สมัครที่ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว 

-   หากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบทราบภายหลังว่า ทางโรงเรียน หรือ
นักเรียนมีการปิดบังข้อมูลประกอบการสมัคร หรือ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะตัด
สิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันที 

 
8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   วันที ่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประกาศเป็นรายบุคคล ทางเว ็บไซต์ 

https://www.camt.cmu.ac.th ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
 
9. การสอบสัมภาษณ์  

 ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่  26 พฤศจิกายน  2565 
ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทางอีเมลเป็นรายบุคคล 

    
10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   

 ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบผลการคัดเลือกประกาศเป็นรายบุคคล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  

อนึ่ง ให้ผู ้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละ
สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ 
หมายเหตุ : ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วจะต้องดำเนินการบริหารจัดการสิทธิ์ใน
ระบบของ ทปอ. ตามที่กำหนดการที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง 

 
11.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 

หากไม่ดำเน ินการใด ๆ จะถือว ่าผ ู ้น ั ้นไม ่ย ืนย ันการเข ้าศ ึกษาจากการคัดเล ือก TCAS รอบที ่  1  
แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยัน
สิทธิ์โดยละเอียดบนแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ https://mytcas.com ของ ทปอ.)  
 อนึ่ง สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว แต่ประสงค์สละสิทธิ์เข้า
ศึกษาสามารถดาเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 1 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
 

12. การประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2566 ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  

https://student.mytcas.com/%20ของ


5 

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม -  2 มิถุนายน 2566 
ทางเว็บไซต์ http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

13. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้

รายงานตัวขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั ้งนี้
สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวฯ ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

14. หลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป ็นหล ักส ูตร 4 ป ี  โดยชำระค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาแบบเหมาจ ่าย  เป ็นรายภาคการศ ึกษา 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 32,500 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั ้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื ่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หมายเลขโทรศัพท์ (053) 920299 ต่อ 103, (053) 942647
- หมายเลขโทรสาร (053) 941803
- E-mail: undergraduate@camt.info

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๕


