
 

 
ส ำเนำ 

                                             
                                              

                                           
ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
TCAS รอบท่ี 2 โควตำ Quota ปีกำรศึกษำ 2566 (กำรรับนักเรียนที่ด ำเนินกำรโดยคณะ) 

----------------------------------------- 
 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน  
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2566 มีโครงการที่
ด าเนินการโดยคณะ จ านวน 5 โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1.   คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร 
 1.1  โครงกำรที่ 1 โครงกำร “ต้นกล้ำศิลปิน (ศิลปะภำพพิมพ์)”   
        รหัส  00420301209010 สำขำวิชำศิลปะภำพพิมพ์ จ ำนวนรับ  10  คน 
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

       1.1.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ปีการศึกษา 2565 มีผลการ 
    เรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

      หรือ 1.1.1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2565 มีผล 
     การเรียนเฉลี่ย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.1.1.3  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
      มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.1.1.4  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ย                           
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.1.1.5  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ย     
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.1.1.6  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     (กศน.) มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.1.1.7  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (GED)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ     
     ตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ       
     คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
     (ทปอ.) 
    1.1.1.8  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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  1.1.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
    1.1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านพ้ืนฐานศิลปะ โดยแสดงความสามารถหรือการน า 

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  วาดเส้น  วาดภาพระบายสี  สร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์  
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

    1.1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะภาพพิมพ์จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

    1.1.2.3 ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานศิลปะของตนเองที่สร้างสรรค์  
    ไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยสามารถเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใดก็ได้ ส่งพร้อมใบสมัคร   ทั้งนี ้   
    แฟ้มสะสมผลงานไม่จ ากัดรูปแบบและขนาด   
 

 1.2 โครงกำรที่  2   โครงกำรรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ  
  ในรูปแบบ 3 มิติ รหัส 00420303209010 สำขำวิชำประติมำกรรม  จ ำนวนรับ  10  คน 

 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

     1.2.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2565 มีผลการ 
    เรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

      หรือ 1.2.1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ปีการศึกษา  2565 
     มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.2.1.3  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
      มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.2.1.4  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ย                           
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.2.1.5  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ย     
      (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.2.1.6  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      (กศน.) มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
    หรือ 1.2.1.7  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  (GED)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
     ตามประกาศ เรื่อง  เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ 
     คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
     (ทปอ.) 
     1.2.1.8  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

  1.2.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
     1.2.2.1  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานศิลปะ โดยแสดงความสามารถหรือน าเสนอผลงาน 
     อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วาดเส้น วาดภาพระบายสี ฯลฯ 
     1.2.2.2  เป็นผู้มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะ 
     1.2.2.3  ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานศิลปะของตนเองที่เคย 
     สร้างสรรค์ไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใดก็ได้ ส่งพร้อมใบ     

     สมัคร ทั้งนี้ แฟ้มสะสมผลงานไม่จ ากัดรูปแบบและขนาด   
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1.3  โครงกำรที่ 3  โครงกำรรับนักเรียนช้ำงเผือกทำงศิลปวัฒนธรรม      
  รหัส 00420304209010 สำขำวิชำศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์    จ ำนวนรับ  15  คน 
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1.3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

        1.3.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2565   มีผลการ 
    เรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

      หรือ 1.3.1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2565  มีผล 
     การเรียนเฉลี่ย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.3.1.3  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
      มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.3.1.4  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ย                           
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.3.1.5  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ย     
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
         หรือ 1.3.1.6  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     (กศน.) มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.1.1.7  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (GED)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ     
     ตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ          
     คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
     (ทปอ.) 
     1.3.1.8  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
  1.3.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
    1.3.2.1  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านสาขาใดสาขาหนึ่ง                           
    เป็นอย่างน้อย อาทิ ความสามารถทางด้านงานหัตถกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านวาดเขียนภาพ  ดนตรี  
    ฟ้อนร า ประเพณีและพิธีกรรม เป็นทายาทหรือผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาไทยและพ้ืนบ้าน ช่างฝีมือ 
    ท้องถิ่น หรือสล่าล้านนา ศิลปินพื้นบ้าน เป็นต้น  
    1.3.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  
    โดยเฉพาะยิ่งด้านล้านนา 
    1.3.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและ 
    วัฒนธรรม 
    1.3.2.4  เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
    1.3.2.5  ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยประวัติและผลงานทางด้านศิลปะ

หรือศิลปวัฒนธรรม พร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตรและรางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น หาก
มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านที่โดดเด่น 
ผู้สมัครสามารถจัดท าคลิปวิดีโออัปโหลดไฟล์ แชร์ลิงก์ หรือสร้าง QR code เพ่ือแชร์ไฟล์ มายัง
คณะกรรมการให้สามารถชมคลิปวิดีโอเพ่ือประกอบการพิจารณา ส่งพร้อมใบสมัคร ทั้งนี้       
แฟ้มสะสมผลงานไม่จ ากัดรูปแบบและขนาด 
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 1.4 โครงกำรที่ 4  โครงกำร Special Admission Program : Multidisciplinary Arts  
        รหัส  00420308209010 สำขำวิชำสหศำสตร์ศิลป์  จ ำนวนรับ  10  คน 
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.4.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

        1.4.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2565 มีผลการ 
    เรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

      หรือ 1.4.1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2565 มีผล 
     การเรียนเฉลี่ย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.4.1.3  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ย                           
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.4.1.4  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ย     
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
     1.4.1.8  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 
  1.4.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
    1.4.2.1  เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะ 
    1.4.2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านพ้ืนฐานศิลปะ โดยแสดงความสามารถหรือน าเสนอ

ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วาดเส้น วาดภาพระบายสี ฯลฯ 
    1.4.2.3 ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานศิลปะของตนเองที่

สร้างสรรค์ไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใดก็ได้ ส่งพร้อมใบ
สมัคร ทั้งนี้แฟ้มสะสมผลงานไม่จ ากัดรูปแบบและขนาด  

  
 1.5 โครงกำรที่ 5  โครงกำรรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกำรถ่ำยภำพ 
        รหัส  00420310209010 สำขำวิชำกำรถ่ำยภำพสร้ำงสรรค์ จ ำนวนรับ  10  คน 
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.5.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

       1.5.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2565 มีผลการ 
    เรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

      หรือ 1.5.1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565 มีผล 
     การเรียนเฉลี่ย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  
         หรือ 1.5.1.3  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ย                           
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00 
      หรือ 1.5.1.4  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ย     
     (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  
     1.5.1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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  1.5.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
    1.5.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพสร้างสรรค์ โดยแสดงความสามารถ

หรือการน าเสนอผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ที่ถ่ายด้วย
ตนเองในรูปแบบ Photo book ซึ่งประกอบด้วยชุดภาพถ่ายที่ไม่จ ากัดขนาดและจ านวนหน้า 

    1.5.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพสร้างสรรค์ 
    1.5.2.3 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
 
2. ก ำหนดวันรับสมัคร 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม  2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์  
 https://www.finearts.cmu.ac.th     
 

3.   ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 350 บาทต่อหนึ่งโครงการ (สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น) 

 

4.  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร    
 4.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์  พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก    
   ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.3 ส าเนาใบเทียบผลการเรียน GPAX  ใบรับรองการเทียบวุฒิ ส าเนา GED Transcript ส าหรับหลักสูตร

การศึกษาตามอัธยาศัย (GED)  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จ านวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี) 
 4.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    
 
หมายเหตุ  :    
- การขอรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เสียหาย และ  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน 

- กรณีเอกสารการสมัครไม่ครบตามระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
 
5.  วิชำที่ใช้คัดเลือก 
  ระดับมัธยมศึกษา (ม.6)/เทียบเท่า (กศน./GED) ใช้วิชา A-Level ดังนี้ 

 สังคมศึกษา (70) 
 ภาษาไทย (81) 
 ภาษาอังกฤษ (82) 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  

        หรือ     วิชา A-Level สังคมศึกษา (70) ภาษาไทย (81) และภาษาอังกฤษ (82)   
 
 
 
 

https://www.finearts.cmu.ac.th/
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6.  วิธีกำรคัดเลือก 
  6.1 พิจารณาจากผลคะแนน วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาละ 100 คะแนน)  
    รวม 3 วิชา  ก าหนดเกณฑ์ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 หรือผลคะแนน V-NET ก าหนดเกณฑ์ให้ค่าน้ าหนัก 
    ร้อยละ 30   
  6.2 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก าหนดเกณฑ์ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 70  
  6.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  
    ผู้สมัครหรือบุคคลอ่ืนใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 
7.  วิธีกำรสมัคร 
 7.1 กำรศึกษำรำยละเอียด  ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของแต่ละโครงการ 
 7.2 กำรลงทะเบียนยืนยันตัวตน  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้

ผู้ สมัครด า เนินการลงทะเบียนใช้ งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เ พ่ือยันยันตัวตนทางเว็บ ไซต์
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนด าเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 

 7.3 กำรสร้ ำ งบัญชี ผู้ ใ ช้ ง ำน  ส าหรั บผู้ ที่ ไ ม่ เ คยสร้ า งบัญชี ผู้ ใ ช้ ง านผ่ านระบบรับสมั ค ร ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชี
ผู้ใช้งาน ผ่านระบบสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
(สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ 
ทปอ. ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้ รหัสผ่านส าหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพ่ือให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการ
รับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ   ทั้งนี้   
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี  และผู้สมัครจะได้รับรหัสการสร้าง
บัญชีผู้ใช้งานจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการประกอบการสมัครประเภทโครงการ
ที่ด าเนินการโดยคณะ   

 7.4 กำรสมัคร หลังการด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์   ในโครงการรับ
นักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ สมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
ทางเว็บไซต์.https://www.finearts.cmu.ac.th  โดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการ    
รับสมัครฯ  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 

   ระบบเปิดรับสมัคร  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. 
   ระบบปิดรับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2566   เวลา 23.59 น. 
 7.5 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง  ยืนยันการสมัคร  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้

เรียบร้อย ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวบนกระดาษขาว ขนาด A4 ทั้งนี ้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ผู้สมัครจะ
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน  ระบบจะท าการยกเลิกการสมัครที่
ผ่านมาท้ังหมด และใช้ข้อมูลการสมัครล่าสุดเป็นเกณฑ์ 

 7.6 พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ แล้วน าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุก
สาขาทั่วประเทศไทย ตามจ านวนเงินที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าสมัครสอบ  โดยช าระเงินค่าสมัครตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 350 บาทต่อหนึ่งโครงการ   

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
https://www.finearts.cmu.ac.th/
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 7.7 กำรส่งหลักฐำนกำรสมัคร  
  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  7.7.1  ใบสมัคร ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ลงบนกระดาษขาว A4 พร้อมติด      

รูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน     
  7.7.2  ส าเนาหลักฐานใบรับช าระเงินผ่านธนาคารเป็นเงินค่าสมัครสอบ (ส่วนที่ได้รับคืนจากธนาคาร 

โดยให้ผู้สมัครเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานของตนเอง 
  7.7.3  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่กล่าวมาข้างต้น (ตำมข้อ 4) 
  7.7.4  ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน

การสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) 
 
 จ่ำหน้ำซองถึง    งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
       คณะวิจิตรศิลป์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
          239 ถนนห้วยแก้ว  อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200    
       (กำรสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำตำมโครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยคณะ      
       สำขำวิชำ...............................................................) 

 
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 จะถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก    
คณะวิจิตรศิลป์ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าสมัครที่จัดส่งมาแล้ว  และผู้สมัครฯ สามารถตรวจสอบ 
สถานภาพการสมัครได้หลังจากส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 7 วัน  
7.7.5  ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายละเอียดรวมทั้งหลักฐานต่างๆ  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน 
ส่งใบสมัครต่อคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7.7.6  กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร  หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัคร     
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับพิจารณา 

 หมายเหตุ กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๓๙๔-๔๘๑๒ ในวันและ 
เวลาราชการ 

 

8.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก 
 คณะวิจิตรศิลป์จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล ในวันที่ 4 เมษายน 2566           
โดยผู้สมัครสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ https://www.finearts.cmu.ac.th 

9.  ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 คณะวิจิตรศิลป์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยผู้สมัคร
สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ https://www.finearts.cmu.ac.th 
 

10.  กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ          
 ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศรายชื่อ       
ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. เพ่ือ
ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 4-5 พฤษภาคม 
2566 โดยต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com      
ของ ทปอ.  
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หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา 
Quota (โครงการที่ด าเนินการโดยคณะ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
ยืนยันสิทธิ์โดยละเอียดบนแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.)  

11. กำรประกำศรำยช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 

ทางเว็บไซต ์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply      
 ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และ

พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทางเว็บไซต์   https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 
ตั้งแต่วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566   

12. กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถติดตาม
ประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวฯ ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinto/undergraduate/ ช่วง
เดือนพฤษภาคม 2566 

     ประกาศ  ณ  วันที่           มกราคม พ.ศ. 2566 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ในระบบ CMU e-Document 
ตามรหัสอ้างอิงเลขที่ 05A721-1CD-074 

๓๑

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

