
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------- 
 
 

เพ่ือให้การรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองในคณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตรงตามความต้องการของคณะมนุษยศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อ 10 คณะมนุษยศาสตร์จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สอง ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

 
1. เงื่อนไขการเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาต่อ 
เพ่ือปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตเป็นการเพ่ิมเติมได้     
  

2. ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 

2.1. กระบวนวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะ
เท่าท่ีใช้ได้ในแผนก าหนดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 

2.2. การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ        

คณะมนุษยศาสตร ์        
2.4. กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาได้ต้องมี

เนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอักษร
ล าดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน หรืออักษร
ล าดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

2.5. กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 ปี  
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน ให้บันทึกผล
การเรียนเป็นอักษรล าดับขั้น CX   



ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับของคณะ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิต 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ก่อนการสมัคร 

3. จ านวนรับนักศึกษา
จ านวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีที่ใช้ในการคัดเลือก ในแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบ

ท้ายประกาศนี้ 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4 .1  ผู้สมัครสามารถดาวน์ โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่

https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.2. การยื่นใบสมัคร 
4.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารเป็นเอกสารสแกนโดยให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์

เดียวกัน (PDF file) โดยเรียงล าดับไฟล์ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งติดรูปถ่าย

ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในช่องที่ก าหนดให้
(2) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
(3) ใบแสดงคุณวุฒิ
(4) ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(5) รายละเอียดกระบวนวิชา (Course content)  หลักสูตรที่เรียนของสถาบันเดิม (เฉพาะผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืน)
(6) ใบเสร็จรับเงิน (ผู้สมัครช าระได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีปัญหาในการช าระ

เงินสามารถติดต่อกองคลังได้ที่ 053-943130)
- ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง  จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
- ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน

(7) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ ตามที่คณะก าหนด (ถ้ามี)

https://cmu.to/seconddegree


4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 ส่งไฟล์มาที่ E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวันจันทร์ที่ 24 
เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ก าหนดชื่อไฟล์เป็นคณะที่ประสงค์สมัคร ตามด้วยชื่อ – นามสกุล เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์ นายส านักทะเบียน ประมวลผล โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง เนื่องจากจะรับ
พิจารณา E-mail ที่ส่งมาฉบับแรกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น 

5. ก าหนดการคัดเลือก ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.human.cmu.ac.th
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันจันทรที่  8 พฤษภาคม 2566
5.2 วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

6. การตัดสินของคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชา ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ผู้ประสานงาน
นางสาวนันท์นภัส กาละวัง
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943274  โทรสาร 053-943220

ประกาศ ณ วันที่    28    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  รัตนวงศ์) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

mailto:puntamanut@reg.cmu.ac.th


จ านวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธทีี่ใช้ในการคัดเลือก 

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

แนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ประจ าปีการศึกษา 2566 
ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2566 
 

สาขาวิชา จ านวนรับ  เกณฑ์การรับ 
ภาษาอังกฤษ ไม่รับ  
ภาษาฝรั่งเศส 1 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 

- มีความรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเพียงพอ โดยความเห็นชอบ 
  ของสาขาวิชาฯ 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียนตามที่สาขาวิชาฯ  
  เห็นสมควร 

บ้านและชุมชน 1 คน  คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาบ้านและชุมชนที่ระบุไว้ 
   ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน  
   ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนวิชา และได้อักษรล าดับขั้น 
   แต่ละกระบวนวิชา ไม่ต่ ากว่า C+ 
2. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
    ไม่น้อยกว่า 2.75 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. พิจารณาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 
2. สอบสัมภาษณ์ 

สารสนเทศศึกษา 2 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 
- มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. พิจารณาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ไม่รับ  - 
จิตวิทยา ไม่รับ - 



การท่องเที่ยว ไม่รับ - 
ภาษาไทย ไม่รับ - 
ภาษาจีน ไม่รับ - 
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่รับ - 
ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย ไม่รับ  
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ไม่รับ  
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 

- มีความรู้ภาษาเยอรมันเพียงพอ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 
- มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 
  2.50 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. พิจารณาใบรับรองผลการเรียน (transcript) 
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียนที่สาขาวิชา
เห็นสมควร 

ประวัติศาสตร์ 1 คน  คุณสมบัติผู้สมัคร 
- มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ์  

ปรัชญา 5 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เรียนกระบวนวิชาปรัชญา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    และได้รับอักษรล าดับขั้นแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ ากว่า C+  
2. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม   
    ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. พิจารณาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 
2. สอบสัมภาษณ์ 
 
 



มนุษยศาสตร์และความ
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

3 คน คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่มีคะแนนอย่าง
น้อย จากผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- IELTS  5.5 
- TOEFL (iBT) 70, (ITP/PBT) 525, (CBT) 196 
- Duolingo (DET)  85 
- CMU-eTEGS  65 
- CU-TEP  73 
- TU-GET (PBT) 600, (CBT) 68 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. พิจารณาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 

 









 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรื่อง  การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  ประจ าปีการศึกษา 2566 
_________________________________ 

   
เพ่ือให้รับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาปริญญาที่สองเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไว้เป็นหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 

 

1. เงื่อนไขการเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
1.1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.2. ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม โดยมีค่าล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 

 
2. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 
2.1. กระบวนวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเท่าที่

ใช้ได้ในแผนก าหนดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 
2.2. การโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาจาก

สถาบันอุดมศึกษาเดิม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์         
2.4. กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาได้   ต้องมี

เนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย  และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ 
ต่ ากว่าอักษรล าดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ได้รับการยกเว้นการ
เรียน หรืออักษรล าดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

2.5. กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้  ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 
ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน ให้
บันทึกผลการเรียนเป็นอักษรล าดับขั้น CX   
 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2566 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับของคณะ, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบ
โอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร 
 
 
 
 



- 2 -

3. จ านวนรับนักศึกษา

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) 
1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 
2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 5 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1. ผู้สมัครสามารถดาวน์ โหลดใบสมัคร และหนังสือ รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่

https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4.2. การยื่นใบสมัคร 

4.2.1. ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารเป็นเอกสารสแกนโดยให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์
 เดียวกัน (PDF file) โดยเรียงล าดับไฟล์ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งติดรูป
ถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในช่องที่ก าหนดให้

(2) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
(3) ใบแสดงคุณวุฒิ
(4) ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(5) รายละเอียดกระบวนวิชา (Course content)  หลักสูตรที่ เรียนของสถาบันเดิม

(เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น)
(6) ใบเสร็จรับเงิน (ผู้สมัครช าระได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีปัญหาในการ

ช าระเงินสามารถติดต่อกองคลังได้ที่ 053-943130)
- ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาท

ถ้วน)  
- ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน

(7) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีคณะก าหนด (ถ้ามี)

4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 ส่งไฟล์มาที่ E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวัน
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยก าหนดชื่อไฟล์เป็นคณะที่ประสงค์สมัคร 
ตามด้วยชื่อ – นามสกุล เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายส านักทะเบียน  ประมวลผล  โดยขอให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง เนื่องจากจะรับพิจารณา E-mail ที่ส่งมาฉบับแรกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น 

https://cmu.to/seconddegree
mailto:puntamanut@reg.cmu.ac.th
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ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวกุลธิดำ บัวค ำปัน) 

นักจัดกำรงำนท่ัวไป 

5. การพิจารณาคัดเลือก 
นักศึกษาที่มีผลการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 2 แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาจะพิจารณา

คัดเลือกตามเกณฑ ์ดังนี้ 
 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การพิจารณา 
1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชา 
2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชา 

 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของภาควิชาถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

6. วันประกาศผลการคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 

ทางเว็บไซต์  https://reg.eng.cmu.ac.th/  ในส่วนของข่าวประกาศ  
 

7. ผู้ประสานงาน 
นางกาญจนา   นะพรานบุญ 
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์  0 5394 4179 ต่อ 118 
e-mail : kanchana@eng.cmu.ac.th 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.2566 

 
 
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย   ฟองสมุทร) 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

https://reg.eng.cmu.ac.th/


 
             

 
 

ประกาศคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  การรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง ประจําปการศึกษา 2566 

------------------------- 
  
 เพื่อใหการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของคณะเกษตรศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะ
เกษตรศาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของคณะเกษตรศาสตรไวเปนหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขการขอเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
 เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
ของคณะเกษตรศาสตรและสาขาวิชาที่ประสงคเขาศึกษา 

2. ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 การโอนหรือการเทียบโอนหนวยกิต 

2.1. กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเทาที่
ใชไดในแผนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก 

2.2. การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหนวยกิตกระบวนวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน  หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่ เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร         

2.4. กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาได ตองมีเนื้อหาวิชาอยู
ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาอักษร
ลําดับข้ัน C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน หรือ
อักษรลําดับข้ัน CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

2.5. กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหนวยกิตได  ตองเปนกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป  
นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหรือเทียบโอน 
ใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับข้ัน CX   

 ทั้งนี้ ขอใหผูสมัครศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566  
ประกาศหลักเกณฑเงื่อนไขการรับของคณะ  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การโอนและการเทียบโอนหนวยกิ
ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหครบถวนกอนการสมัคร 

3. จํานวนรับนักศึกษา 
 จํานวนไมเกิน ๑๐ คน 

4. การดําเนินการเกี่ยวกับการสมัคร 
 ผูที่ประสงคจะสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอนดงันี้   

4.1 ใบสมัคร  ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัคร และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครไดที่ 
https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ  

4.2 การย่ืนใบสมัคร 
4.2.1. ขั้นตอนที่ 1 ใหผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว พรอมรายละเอียดประกอบการ

สมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด ผานทาง https://cmu.to/1llWA หรือ สแกน QR Code ดังนี้  
ภายในวันจันทรที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังนี้   

 

https://cmu.to/seconddegree
https://cmu.to/1llWA
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 4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 ใหผูสมัครสงเอกสารเปนเอกสารสแกน โดยใหสแกนเอกสารเปนไฟลเดียวกัน
(PDF file) โดยเรียงลําดับไฟลดังตอไปนี้ 

๑) ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้งติด 
รูปถายขนาด 1 นิ้ว ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ในชองที่กําหนดให  

๒) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร   
๓) ใบแสดงคุณวุฒิ  
๔) ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ   
๕) รายละเอียดกระบวนวิชา (Course content)  หลักสูตรที่ เรียนของสถาบันเดิม 

(เฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืน) 
๖) ใบเสร็จรับเงิน (ผูสมัครชําระไดที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม หากมีปญหา 

ในการชําระเงินสามารถติดตอกองคลังไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-943130) 
- ใบเสร็จรับเงินคาสมัครเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จํานวน 300 บาท

(สามรอยบาทถวน)
- ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หรือ ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จาํนวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

๗) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด (ถามี) 
4.2.3. ขั้นตอนที่ 3 สงไฟลมาที่ E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th ระหวางวันจันทรที่ 24 

เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 กําหนดชื่อไฟลเปนคณะที่ประสงคสมัคร ตามดวยชื่อ-นามสกุล 
เชน คณะเกษตรศาสตร นายเกษตร  รักเรียน โดยขอใหผูสมัครตรวจสอบความเรียบรอยกอนสง เนื่องจากจะรับ
พิจารณา E-mail ที่สงมาฉบับแรกเพียงฉบับเดียวเทาน้ัน 

5. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ
ใหผู มีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณ  เขารับการเขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ชองทาง Zoom 

Application Meeting ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ทั้งนี้ จะแจงรายละเอียดใหทราบ
ในลําดับตอไป 

6. วันประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศใหทราบในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผานทางเว็บไซต www.agri.cmu.ac.th ในสวน

ของ “ขาวบริการการศึกษา” 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร ผลการ

พิจารณาถือเปนที่สิ้นสุด โดยคณะเกษตรศาสตรจะเรียกดูเอกสารฉบับจริงอีกคร้ังภายหลังการเปดภาคการศึกษา  หาก
พิจารณาเอกสารแลว ไมตรงตามคุณสมบัติ สามารถตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทันที  

7. ผูประสานงาน
ทิพยวิมล ระพนิทรวงศ  นักจัดการงานทัว่ไป
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท  0 5394 4641-44 ตอ 113
e-mail: eduagricmu@gmail.com, thipwimon.r@cmu.ac.th

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ 2  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

mailto:puntamanut@reg.cmu.ac.th
http://www.vet.cmu.ac.th/










ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง   ประจําปการศึกษา 2566 

************************************* 
เพ่ือใหรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองที่ประสงคจะเขาศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตรเปนไปดวยความ

เรียบรอย        คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการรับนักศึกษาปริญญาที่สองเขาศึกษาในคณะ
สัตวแพทยศาสตร ไวเปนหลักปฏิบัติ  ดังนี ้
1. เงื่อนไขการเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

1.1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  หรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร เขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเปนการเพิ่มเติมได
1.2. คาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม  โดยมีคาลําดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  2.75

2. ขอบงัคับท่ีเกี่ยวของ
การโอนหรือการเทียบโอนหนวยกิต

2.1. กระบวนวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะ
เทาที่ใชไดในแผนกําหนดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร     กระบวนวิชาท่ีโอนหรือเทียบโอน
หนวยกิตไมไดใหตัดออก 
2.2. การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหนวยกิตกระบวนวิชาจาก
สถาบันอุดมศกึษาเดิม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวแพทยศาสตร       
2.4. กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาได  ตองมี
เนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํา
กวาอักษรลําดับข้ัน C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวน
การเรียน หรืออักษรลําดับข้ัน CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
2.5. กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหนวยกิตได  ตองเปนกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไวไมเกิน 5 ป 
นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหรือเทียบโอน 
ใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับขั้น CX   

     ท้ังนี้ ขอใหผูสมัครศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทย 
ศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย พ.ศ.2561 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (ขอบังคับอยูระหวางการปรับปรุง), ประกาศ
หลักเกณฑเงื่อนไขการรับของคณะ, ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมอื่นๆ ที่เก่ียวของให
ครบถวนกอนการสมัคร 
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3. จํานวนรับนักศึกษา
 จํานวนไมเกิน  8  คน  ทั้งนี้จํานวนรับนักศึกษาจะพิจารณารวมกับจํานวนรับนักศึกษาทั้งหมดทุกโครงการ

ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2566  

4. การดําเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้
4 .1 . ผู ส มั ค รส าม ารถด าวน โห ลด ใบ ส มั คร  และห นั งสื อ รั บ รองคุณ ส มบั ติ ข อ งผู ส มั ค รได ที่
https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ

4.2. การย่ืนใบสมัคร 
4.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ใหผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว พรอมรายละเอียดประกอบการสมัครตามแบบฟอรม
ที่กําหนด ผานทาง https://forms.gle/vBjWvMf32uCVBkik7 หรือ สแกน QR Code ดังนี้  ภายใน
วันจันทรที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังนี้    

4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 ใหผูสมัครสงเอกสารเปนเอกสารสแกนโดยใหสแกนเอกสารเปนไฟลเดียวกัน 
(PDF file) โดยเรียงลําดับไฟลดังตอไปนี้ 

(1) ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณพรอมทั้งตดิรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือน ในชองที่กําหนดให
(2) หนังสือรับรองคณุสมบัติของผูสมัคร
(3) ใบแสดงคณุวุฒิ
(4) ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบบัสมบูรณ
(5) รายละเอียดกระบวนวิชา (Course content)  หลักสูตรที่เรียนของสถาบันเดิม (เฉพาะผูที่
สําเร็จการศกึษาจากสถาบันอื่น)
(6) ใบเสร็จรับเงิน (ผูสมัครชําระไดที่กอลคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม หากมีปญหาในการชําระ
เงินสามารถติดตอกองคลังไดที่ 053-943130)

- ใบเสร็จรับเงินคาสมัครเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง  จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน)
- ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

 กรณีสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 หรือ ใบเสร็จรับเงินคาโอนหนวยกิต จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
 กรณีสําเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(7) เอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด (ถามี)
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4.2.3. ขั้นตอนท่ี 3 สงไฟลมาท่ี E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวันจันทรที่ 24 
เมษายน 2566 ถึงวันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566 กําหนดชื่อไฟลเปนคณะที่ประสงคสมัคร ตามดวยชื่อ – 
นามสกุล เชน คณะสัตวแพทยศาสตร นายสํานักทะเบียน  ประมวลผล  โดยขอใหผูสมัครตรวจสอบความ
เรียบรอยกอนสง เนื่องจากจะรับพิจารณา E-mail ที่สงมาฉบบัแรกเพียงฉบับเดียวเทานั้น 

5. วัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ
ใหผูมีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณมาเขารับการเขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยสัมภาษณผาน

ชองทาง Zoom application Meeting ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ทั้งนี้
จะแจงรายละเอียดใหทราบในลําดับตอไป 

6. วันประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศใหทราบในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผานทางเว็บไซต www.vet.cmu.ac.th ในสวนของ

ผูสนใจเขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย 
 ทั้งนี้การรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ

สัตวแพทยศาสตร ผลการพิจารณาถือเปนที่สิ้นสุด    และคณะสัตวแพทยศาสตรจะเรียกดูเอกสารฉบับจริง
อีกครั้งภายหลังการเปดภาคเรียน  หากพิจารณาเอกสารแลว ไมตรงตามคุณสมบัติสามารถตัดสิทธิผ์ูสมัคร
ไดทันที  

7. ผูประสานงาน
นางสาวณัฐวรรณ  อินสาร
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ต.แมเหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100
โทรศัพท  0 5394 8009   โทรสาร  0 5394 8065
e-mail : nattawan.b@cmu.ac.th, nattawan.kwan@gmail.com

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

(ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร. กรกฎ งานวงศพาณิชย) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
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ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------- 
เพื่อให้การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาปริญญาที่สองเข้าศึกษาในวิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติ/เงื่อนไขการพิจารณารับเข้าศึกษา 

1.) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน สามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ 

2.) มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 500, IELTS 4.5, TOEFL iBT 52, TOEFL 
PBT 473, TOEFL CBT 120, TOEFL ITP 473, SAT (English Part) 270  หรือผลคะแนนอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ผลคะแนนอ่ืนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลยั
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

3.) มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม  โดยมีค่าลําดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.75 
 
 2. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและการเทียบโอนหน่วยกิต 

1.) กระบวนวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเท่าที่
ใช้ได้ในแผนกําหนดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบ
โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 

2.) การโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย หรือการเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอนหรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่ เรียนมา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

4.) กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาได้  ต้องมีเนื้อหาวิชา
อยู่ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
อักษรลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ได้รับการยกเว้นการ
เรียน หรืออักษรลําดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

5.) กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้  ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 ปี  
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน 
ให้บันทึกผลการเรียนเป็นอักษรลําดับขั้น CX  

 
     ทั้ ง นี้  ข อ ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร ศึ ก ษาป ระ กาศหลั ก เ กณฑ์ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร รั บขอ งคณะ , ป ร ะ ก าศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ก่อนการสมัคร 
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2. วิธีการด าเนินการและการรับสมัคร
1.) ผู้ สมัครสามารถดาวน์ โหลดใบสมัคร และหนั งสื อรับรองคุณสมบัติของผู้ สมัครได้ที่ 

https://cmu.to/seconddegree 
2.) ส่งเอกสารเป็นเอกสารสแกนโดยให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน (PDF file) โดยเรียงลําดับ
     ไฟล์     ดังต่อไปนี้ 

2.1 ใบสมัคร 
2.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.3 ใบแสดงคุณวุฒิ 
2.4 ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 
2.5 รายละเอียดกระบวนวิชา (Course Description) และหลักสูตรที่จบการศึกษาจากสถาบัน

เดิม (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน) 
2.6 ใบเสร็จรับเงิน (ผู้สมัครชําระได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีปัญหาในการชําระ

เงินสามารถติดต่อกองคลังได้ที่ 053-943130) 
- ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาท

ถ้วน)
- ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จํานวน  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต จํานวน  5,000 บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน)  
กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

2.7 เอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด  (ถ้ามี) 
3.) ส่งไฟล์มาที่ E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 

2566 กําหนดชื่อไฟล์เป็นคณะที่ประสงค์สมัคร ตามด้วยชื่อ-นามสกุล เข่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
นายสํานักทะเบียน ประมวลผล โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง เนื่องจากจะ
รับพิจารณา E-mail ที่ส่งมาฉบับแรกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น 

4.) คณะกรรมการของคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบ
ทางด้านวิชาการ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสามารถติดตาม
ประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ประกาศของคณะ/วิทยาลัย 

5.) คณะ/วิทยาลัยจะเรียกดูเอกสารฉบับจริงอีกครั้งภายหลังการเปิดภาคเรียนหากคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาเอกสารแล้ว ไม่ตรงตามคุณสมบัติสามารถตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้ทันที 

3. จ านวนรับนักศึกษา
จํานวน 5 คน 

4. ก าหนดการ
1.) วันส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 ที่สํานักทะเบียน

และประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมส่งใบสมัครในรูปแบบสแกน PDF ผ่านอีเมลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเข้าและบริหารหลักสูตร สํานักทะเบียนและประมวผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 
puntamanut@reg.cmu.ac.th   

2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 25656 ผ่านช่องทางอีเมลส่วนตัวของ
ผู้สมัคร พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลําดับต่อไป  

3.) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 
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จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่    28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566                               
                   

 

                   
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ) 
   คณบดีวิทยาลัยนานาชาตนิวตักรรมดิจิทัล 

 



ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
1. ผู้สมคัรสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรองคณุสมบัติของผู้สมัครได้ที่ 

https://cmu.to/seconddegree 
2. ส่งเอกสารเป็นเอกสารสแกนโดยใหส้แกนเอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน (PDF file) โดยเรียงล าดับไฟลด์งัต่อไปนี ้

1.1  ใบสมัคร 
1.2  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมคัร 
1.3  ใบแสดงคุณวุฒิ 
1.4  ใบระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 
1.5  รายละเอียดกระบวนวิชา (Course Description) และหลักสูตรที่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม 
(เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น) 
1.6  ใบเสร็จรับเงิน (ผู้สมัครช าระได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีปัญหาในการช าระเงินสามารถ
ติดต่อกองคลังได้ที่ 053-943130) 

-  ใบเสร็จรับเงินค่าสมคัรเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
-  ใบเสร็จรับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

กรณสี าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต จ านวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
กรณสี าเรจ็การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

1.7  เอกสารประกอบการสมัครอืน่ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด  (ถ้ามี) 
3. ส่งไฟล์มาที ่E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 ก าหนด
ช่ือไฟล์เป็นคณะที่ประสงคส์มัคร ตามด้วยชื่อ-นามสกุล เข่น คณะสตัวแพทยศาสตร์ นายส านักทะเบยีน ประมวลผล 
โดยขอให้ผูส้มัครตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง เนื่องจากจะรับพิจารณา E-mail ที่ส่งมาฉบับแรกเพียงฉบับเดียว
เท่านั้น 
4. คณะกรรมการของคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบทางด้านวิชาการ 
โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ประกาศ
ของคณะ/วิทยาลัย 
5. คณะ/วิทยาลัยจะเรียกดูเอกสารฉบับจริงอีกคร้ังภายหลังการเปิดภาคเรียนหากคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เอกสารแล้ว ไม่ตรงตามคุณสมบัติสามารถตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้ทันที 

ทั้งนี้ ขอใหผู้้สมัครศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2566, 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2564 (ส าหรับผูส้มัครเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สองคณะสตัวแพทยศาสตร์ ; ข้อบังคับอยู่ระหวา่งการปรับปรุง), 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับของคณะ, ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบโอน 
หน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมอ่ื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร 
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