ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
(รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้ มสะสมผลงาน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทที่รับสมัคร
1.1 ประเภทผลการเรียนดี
1.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
1.3 ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
1.4 ประเภทผู้มีความพิการ
1.5 ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. เกณฑ์การรับสมัคร
2.1 ประเภทผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
2.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
(ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ.) และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป)
2.1.2 หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
ผู้สมัครได้รับรางวัลด้านกีฬา ในระดับจังหวัด หรือ ระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้มีความสามารถ
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
2.3 ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
มหาวิท ยาลั ย รั บ สมั ค รนั ก ศึ กษาประเภทผู้ มี คุ ณ ธรรม นำความรู้ ประพฤติ ดี มี ที่ เรีย น และ
มีจิตสาธารณะ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้
2.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2.3.2 หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
2.4 ประเภทผู้มีความพิการ
ผู้สมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
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2.5 ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาประเภทผู้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
3. หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ทุ ก ประเภท
ตามหลักสูตร ระดับ สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมั ธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน
4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3 ภาคเรียน
4.3 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรื อระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
4.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
4.5 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็ น ที่น่ ารังเกียจแก่สั งคม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุ รา
เรื้อรัง
4.6 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
4.7 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
(2) มีจติ ใจมุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
(3) ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
(4) ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ
5. ขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก และการชำระเงิน
5.1 บั น ทึ กข้ อมู ล การสมัค รได้ท าง http://www.tcas.cmru.ac.th/ จากนั้ น สถานศึ กษาจะเป็ น
ผู้คัดเลือกผู้สมัครจากระบบการรับสมัคร ดังนั้น การคัดเลือกผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก
จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
5.2 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร ทางเว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
5.3 ผู้สมัครกรอกสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563
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5.4 สถานศึก ษาดำเนิ น การคัด เลื อก และบั น ทึ กข้อ มู ล ยืน ยั นในระบบ ในระหว่ า งวั น ที่ 17-25
ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ประเภทผลการเรียนดี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสาขาวิชาละ 5 คน (ยกเว้น
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เศษ (ค.บ.) และสาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก)
- หลักสูตรอื่น ๆ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก
(2) ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
- ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก
(3) ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
- สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสถานศึกษาละ 2 คน
(4) ประเภทผู้มีความพิการ
- ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก
(5) ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
5.5 สถานศึกษาพิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครของสถานศึกษา และใบสรุปรายชื่อผู้สมัครที่
ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2563
5.6 สถานศึกษารวบรวมค่าสมัครจากผู้สมัครคนละ 150 บาท และนำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครของ
สถานศึกษา ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 10 บาท ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. แฟ้มสะสมผลงาน
6.1 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการทำงาน ในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพ
กิจกรรม ผลงานที่เคยทำผ่านมา (ทั้งงานอดิเรกหรืองานที่เคยทำส่งประกวด) สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เท่านั้น
ไม่เกิน 10 หน้า
6.2 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มเติม
จากข้อ 6.1
- รูปถ่ายสียืนเต็มตัว ขนาดรูป 6x4 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาดรูป 6x4 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- ระบุส่วนสูง (เซนติเมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
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7. หลักฐานการสมัครที่สถานศึกษาต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย
7.1 สรุปรายชื่อผู้สมัครพร้อมลงนามคำรับรอง จากหัวหน้าสถานศึกษา หรืออาจารย์แนะแนว หรือ
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
7.2 ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครของสถานศึกษาฉบับจริง จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาสำเนาหลักฐานใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
7.3 ใบสมัค รจากข้อ 5.5 พร้ อมลงนามคำรับ รองจากสถานศึกษา พร้อมแนบสำเนาใบระเบีย น
ผลการเรียน
7.4 สถานศึกษาสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสมัคร และสำเนาหลักฐานการสมัคร พร้อมแนบใบแจ้งชำระ
เงินค่าสมัคร ตามข้อ 5.5 และแฟ้ มสะสมผลงานตามข้อ 6 โดยแยกตามประเภทที่รับสมัครและ
สาขาวิชาที่สมัครในลำดับที่ 1 ระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
สะดวก
7.5 สถานศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วงเล็บมุมซอง
ว่า “ใบสมัครรอบที่ 1”) ตามที่ อยู่ ที่ ระบุ วัน สุ ดท้ายของการรับ เอกสารหลั กฐานการสมัค ร
คือวัน ที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณี ย์ประทับในวันส่ ง
ต้องไม่เกิน 3 วันทำการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
(ใบสมัครรอบที่ 1)
หมายเหตุ
1) กรณี ส่ งใบสมั ครและสำเนาหลั กฐานการสมั ครถึ งมหาวิ ทยาลั ยไม่ ตรงตามกำหนด หรื อ
ขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง หรือใบสมัครที่ไม่ผ่านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
2) กรณี ส่ ง แฟ้ ม สะสมงาน ให้ ผู้ ส มั ค รสำเนาแฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนแฟ้มสะสมงานให้แก่ผู้สมัคร
3) กรณีผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ ให้แนบหลักฐานบัตรประจำตัวผู้พิการเพิ่มเติม

8. กำหนดการรับสมัคร
วันเดือนปี
21 ตุลาคม 2563
1 พฤศจิกายน – 16
ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยจัดส่งประกาศ Username และ Password ไปยังสถานศึกษา
ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
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วันเดือนปี
17-25 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) สถานศึก ษาดำเนิ นการคั ดเลื อกและบั น ทึก ข้อ มูล ในระบบผ่ าน
http://www.tcas.cmru.ac.th/
2) สถานศึ ก ษาพิ ม พ์ ใบสรุ ป รายชื่ อ ใบสมั ค ร ใบแจ้ ง ชำระเงิ น
ค่ า สมั ค ร และนำใบแจ้ ง ชำระเงิ น ไปชำระเงิ น ค่ า สมั ค ร ณ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
8 มกราคม 2564
สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์ สอบ ในสาขาวิ ชาที่มี การจั ดสอบ / ประเภท
ที่มีการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ โดยวิธีการสอบออนไลน์ ดังนี้
1) สอบปฏิ บั ติ (สำหรั บ ผู้ ส มั ค รสาขาวิ ช าที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ได้ แ ก่
พลศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล
และนาฏศิลป์)
2) สอบปฏิ บั ติ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษ (สำหรั บ ผู้ ส มั ค รประเภท
ความสามารถพิเศษกีฬา ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์)
3) สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ)
4) สอบภาษาอั งกฤษ (สำหรั บ ผู้ ส มั ค รสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่ อสารระหว่างประเทศ (หลั กสู ตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิ จ
นานาชาติ (หลักสู ตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจการบิน (หลั กสู ตร
นานาชาติ))
5) สอบภาษาจีน (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)
23 มกราคม 2564 ดำเนิ น การสอบปฏิ บั ติ สอบสั ม ภาษณ์ สอบภาษาอั งกฤษ-ภาษาจี น
สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
1-14 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายงานตั ว ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต
(http://reg.cmru.ac.th)
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 1) ผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กหลั กสู ต รระดับ ปริญ ญาตรี 4 ปี ยืน ยั น สิ ท ธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ.
(http://student.mytcas.com)
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจาก
อนุปริญญา) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
1-31 มีนาคม 2563 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รอประกาศจาก
การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

-6-

9. แนวทางและกำหนดการสอบสำหรับผู้สมัครสาขาวิชา / ประเภทที่มีการจัดสอบ
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามนโยบายของสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
ในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย
จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ
ตามกำหนดการ ดังนี้
สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ
แนวทางและกำหนดการสอบ
1. ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา / ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบจั ด ทำคลิ ป วิ ดี โอความยาวไม่ เกิ น 3 นาที ต ามที่ ห ลั ก สู ต ร
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
กำหนด และส่ ง คลิ ป ผ่ า น google drive ในวั น ที่ 23 มกราคม 2564
ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

2. นาฏศิลป์ /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏ
เชี ย งใหม่ ระห ว่ า งวั น ที่ 15-20 มกราคม 2564 เพื่ อ สร้ า งกลุ่ ม
ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 23 มกราคม 2564

3. พลศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 20 MB และส่งคลิปผ่าน google form ในวันที่ 23 มกราคม
2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
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สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ
4. ดนตรีศึกษา

แนวทางและกำหนดการสอบ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ ติ ด ต่ อ ท างข้ อ ค วาม ข อ ง Facebook ชื่ อ ว่ า Music
Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวันที่ 1520 มกราคม 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
ในวันที่ 23 มกราคม 2564

5. ดนตรีสากล

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด
และส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม
2564 เวลา 16.30 น.

6. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบต้ อ งจั ด ทำคลิ ป วิ ดี โอตามที่ ก ำหนด และส่ งคลิ ป ได้ ตั้ งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

7. การจั ดการธุ รกิ จนานาชาติ (หลั กสู ตร ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อ
นานาชาติ ) /ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2564
ระหว่ างประเทศ (หลั กสู ตรนานาชาติ ) /
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาจีนธุรกิจ /

8. ผู้ มี ค วาม พิ การ (ผู้ ส มั ค รที่ ส มั ค ร สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา
สาขาวิชาที่มีการสอบออนไลน์ให้สอบ 10.00 น. เป็นต้นไป
ตามแนวทางที่สาขาวิชากำหนด)
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10. ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ
สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

ขอบข่ายเนื้อหา

(1) ให้ผู้มีสิทธิส์ อบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิป
วิดีโอประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
- นำเสนอข้ อ มู ล ชื่ อ -นามสกุ ล ของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ พร้ อ มถื อ บั ต ร
ประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ ยืนยันในคลิปด้วย
- นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/การศึกษานอกระบบ (กศน.)
- นำเสนอประวั ติ โดยคร่ า ว ๆ เกี่ ย วกั บ เกรดเฉลี่ ย รวม การทำ
กิจกรรม เกียรติบัตร เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
- นำเสนอสาธิต ทักษะการวาดภาพ ซึ่งกำหนดให้ ผู้มีสิท ธิ์สอบได้
สาธิตการวาดภาพตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็น
ผู้กำหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิส์ อบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ
เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
นาฏศิลป์ /
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
- ผู้สอบทั้งหมดฟั งคำชี้แจงในการสอบปฏิ บัติจากคณะกรรมการ
ผ่าน Video Call
- เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้ มี
สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
ก. แนะนำตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ค. สอบปฏิ บั ติ เ พลงบั ง คั บ เพลงแม่ บ ทเล็ ก โดยใช้ เ พลงที่
กำหนดให้ตามลิงค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=JOo5AU8Koec
(รำแม่บท :: สิทธิถาวร)
ง. สอบปฏิบัติเพลงที่สนใจ 1 เพลง
จ. อื่น ๆ (ตามคณะกรรมการ)
พลศึกษา / ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วย
- แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง
ถนั ด ในชนิ ด กี ฬ านั้ น ๆ และผลการแข่ งขั น สู งสุ ด ที่ ต นเองได้ รั บ
ในรอบ 3 ปี จากการเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น รายการใด (ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
- บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษานี้เพื่อจะไป
เป็นครูพลศึกษาในอนาคต (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิชาพลศึกษา)
- แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน
เป็นต้น
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สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ดนตรีศึกษา

ดนตรีสากล

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ขอบข่ายเนื้อหา
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้
กำหนดไว้
(1) ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบติ ด ต่ อ ทางข้ อ ความของ Facebook ชื่ อ ว่ า Music
Education Program, Chiang Rajabhat University ระหว่างวัน ที่
15-20 มกราคม 2564 เพื่ อ สร้างกลุ่ ม ในการดำเนิ น การสอบแบบ
Video Call
(2) ดำเนินการสอบแบบ Video Call
- ผู้สอบทั้งหมดฟั งคำชี้แจงในการสอบปฏิ บัติจากคณะกรรมการ
ผ่าน Video Call
- เริ่มดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลำดับจากรายชื่อผู้ มี
สิทธิ์สอบทีละคนผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
ก. นำเสนอข้อมูลส่วนตัว
ข. ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัด 1 เพลง สามารถเลือกเครื่องดนตรี
ได้ ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นเมือง (สามารถ
นำเสนอได้หลายเครื่องมือตามความถนัด)
ค. ปฏิบัติ Scale Major สำหรับผู้สอบที่เลือกสอบเครื่องดนตรี
สากลเป็นเครื่องเอก และปฏิบัติปฏิภาณในประเภทดนตรีไทย
และดนตรีพื้นเมือง
ง. เจตคติต่อวิชาชีพครู
(1) ให้ผู้มีสิทธิส์ อบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยในคลิป
วิดีโอประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- นำเสนอข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ส มั ค ร รางวั ล และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เคยเข้าร่วม
- ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 บทเพลง
- ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ / ไมเนอร์ 3b/#
- ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอื่น (ถ้ามี)
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้
กำหนดไว้
(1) ให้ผู้มีสิทธิส์ อบจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยในคลิป
วิดีโอประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- แนะนำข้อมูลส่วนตัว ประวัติส่วนตัวพอสังเขป
- บรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีหรือร้องเพลง อย่างน้อย 1 บทเพลง
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ ส าม ารถป ฏิ บั ติ เค รื่ อ งได้ ม ากกว่ า 1 ชนิ ด
(ถ้าปฏิบัติได้)
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้
กำหนดไว้
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สาขาวิชา /
ขอบข่ายเนื้อหา
ผู้มีความสามารถพิเศษ
การจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น (หลั ก สู ต ร สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
นานาชาติ) / การจัดการธุรกิจนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) /ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูต ร
นานาชาติ)
ภาษาจีนธุรกิจ
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call เพื่อสอบทักษะการสื่อสารภาษาจีน

11. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิท ยาลั ย ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กเข้ าศึก ษา ในวัน ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ทาง
เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
12. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง
เว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
13. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
13.1 ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ประวัติ นั ก ศึ ก ษาใหม่
ตามข้อ 12 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบของ ทปอ. http://student.mytcas.com/ หากไม่
ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
13.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ที่บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษาใหม่ตามข้อ 12 เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ สามารถดำเนินการตามในข้อ 14 ได้เลย
14. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
14.1 นั กศึ กษาเข้าสู่ ระบบเพื่ อพิ มพ์ ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ระหว่ างวัน ที่ 1-31
มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
14.2 นั กศึกษาชำระค่าธรรมเนี ย มการศึกษา ระหว่างวัน ที่ 1-31 มีน าคม 2564 ณ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ
15. ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
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16. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จำนวน 8 สาขาวิชา เข้าพักในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
16.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา
16.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16.3 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
16.4 สาขาวิชาพลศึกษา
16.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
16.6 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
16.7 สาขาวิชานาฏศิลป์
16.8 สาขาวิชาสังคมศึกษา
โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนี ย มหอพั กนักศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพั ฒ นา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมหอพัก
- ห้องพัดลม พัก 3 คน ภาคเรียนปกติ
คนละ 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
- ห้องพัดลม พัก 3 คน ภาคเรียนฤดูร้อน
คนละ 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
(2) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท คิดตามที่ใช้จริงโดยจัดเก็บเป็นรายเดือนต่อห้อง
- ค่าน้ำ จัดเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหอพัก
(3) ค่าประกันของเสียหาย
คนละ 1,000 บาท จ่ายเมื่อเข้าหอพักครั้งแรก และจะคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพัก
และไม่มีหนี้สินกับทางหอพัก
17. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิท ยาลั ย เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในลั กษณะเหมาจ่ายเป็ นรายภาคการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง กำหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้
17.1 นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 7,000 - 8,000 บาท
17.2 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ 17,000 - 20,000 บาท
17.3 นักศึกษาสาขาวิช าการจั ดการธุรกิจการบิน (หลั กสู ตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5979 หรือศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบที่ 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน)
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

ครุศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การประถมศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
การศึกษาพิเศษ
ค.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
เกษตรศาสตร์
ค.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
คณิตศาสตร์
ค.บ.
48
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
เคมี
ค.บ.
48
วิทย์-คณิต
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ชีววิทยา
ค.บ.
48
วิทย์-คณิต
ดนตรีศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
นาฏศิลป์
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
พลศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
ฟิสิกส์
ค.บ.
24
วิทย์-คณิต
ภาษาจีน
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาไทย
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.
48
วิทย์-คณิต
ศิลปศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
สังคมศึกษา
ค.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
อุตสาหกรรมศิลป์
ค.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
รวม 880
เทคโนโลยีกำรเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
สัตวศาสตร์
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
รวม 128
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
ศศ.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
ดนตรีสากล
ศป.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
หน้าที่ 1 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบที่ 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน)
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563
ลำดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

นิติศาสตร์
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
วัฒนธรรมศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

น.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
80
ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
ศศ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
รป.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
ศป.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
รวม 944
วิทยำกำรจัดกำร : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการ (4 ปี)
บธ.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการ (เทียบโอนฯ)
บธ.บ.
40
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
การตลาด (4 ปี)
บธ.บ.
120
รับทุกแผนการเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
บธ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (4 ปี)
บช.บ.
64
วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ/การพาณิชย์/ปวช.พาณิชย์
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
บช.บ.
64
อนุปริญญา/ปวส.บัญชี
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
32
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
32
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมธุรกิจบริการ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
หน้าที่ 2 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบที่ 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน)
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

56 นิเทศศาสตร์
57 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

57
58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นศ.บ.
128
รับทุกแผนการเรียน
ศ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
รวม 808
วิทยำลัยนำนำชำติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการธุรกิจการบิน
บธ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาจีนธุรกิจ
ศศ.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศศ.บ.
96
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน (ชาวต่างชาติ)
รวม 288
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)
วท.บ.
32
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
วท.บ.
28
วิทย์-คณิต
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
เคมี
วท.บ.
32
วิทย์-คณิต
ชีววิทยา
วท.บ.
28
วิทย์-คณิต
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
วท.บ.
32
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
เทคโนโลยีเว็บ
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมดิจิทัล
ทล.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
64
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ.
32
วิทย์-คณิต
สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
วท.บ.
16
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย
วท.บ.
16
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
64
วิทย์-คณิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ.
32
วิทย์-คณิต
หน้าที่ 3 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบที่ 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน)
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563
ลำดับ

81
82
83
84
85
86
87

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

รวม 664
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการการค้าชายแดน
บธ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศศ.บ.
40
รับทุกแผนการเรียน
การประถมศึกษา
ค.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
32
วิทย์-คณิต
รวม 224
รวมทั้งหมด 3,936

หน้าที่ 4 จาก 4

