ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)
--------------------------------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 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7
และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
รวมถึ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ใน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า (Thai University Central Admission System : TCAS) มห าวิ ท ยาลั ย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดการ
รายการ
รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
17 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 64 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
1 มีนาคม – 20 เมษายน 64 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
มหาชน หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
26 เมษายน 2564
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
สอบภาคปฏิบั ติ รูปแบบออนไลน์
30 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(เฉพ าะสาขาวิ ช าที่ มี ก ารสอบ
ศูนย์เวียงบัว
ภาคปฏิบัติ)
ส อ บ ภ าษ าอั งก ฤ ษ ภ าษ าจี น
30 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รู ป แบบออนไลน์ (สำหรั บผู้ สมั คร
ศูนย์เวียงบัว
หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
4 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
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รายการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล
การรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
ผู้มสี ิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็น
นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
4 – 7 พฤษภาคม 2564

สถานที่
ทางเว็บไซต์
reg.cmru.ac.th
10 – 11 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์
https://mytcas.com/
17 – 31 พฤษภาคม 2564 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
มหาชน หรือ ธนาคารกรุงเทพ
-รอประกาศของมหาวิทยาลัย-

2. คุณสมบัตแิ ละพื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
(ยกเว้น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป)
2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้ าช้างในระยะปรากฏอาการเป็ นที่ รังเกี ยจแก่สั งคม ติดยาเสพติด ให้ โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในศาสนา และสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่ เคยมี ป ระวั ติ เป็ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ซึ่ งจะเป็ น อุ ป สรรคและก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
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2.2 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่น นอกเหนือจาก ข้อ 2.1
2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(2) ผู้ส มัครเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิช าจากอนุ ปริญ ญาหรือ
เทียบเท่า) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สั งคม ติดยาเสพติดให้ โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ต้องไม่โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
อนึ่ง กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
จะไม่ มี สิ ท ธิ ส อบ และรายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช านั้ น และกรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ข้ า ราชการ
หรื อ พนั ก งานองค์ ก ารของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เป็ น ครู / อาจารย์ ข องสถานศึ ก ษาเอกชน
ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตร ทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่จะต้องมี
หนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด
3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วุฒิที่ได้รับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
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3.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.12 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

4. สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัตกิ ารรับสมัคร และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนที่เปิดรับ คุณ สมบัติเฉพาะสาขาวิชา และ
คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกจากตารางแนบท้ายประกาศ
5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ให้ ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://mytcas.com/ ก่อนที่จะสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน TCAS รอบที่ 1 แล้วไม่ต้อง
ยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้อีก
5.1.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 20
เมษายน 2564
5.1.3 เข้าสู่ระบบการสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึกษา
รายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
5.1.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 3 ลำดับ
5.1.5 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
ในข้อ 4 จะไม่มีสิทธิ์สอบ และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
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5.2 การชำระเงินค่าสมัคร
5.2.1 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบจากระบบการสมัครที่เว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
5.2.2 นำใบแจ้ งการชำระเงิน ไปชำระเงิน ค่ า สมั ค ร 400 บาท พร้ อ มค่ า ธรรมเนี ย ม ณ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ หรือ เคาน์ เตอร์เซอร์วิส ทุ กสาขา ทั่ว ประเทศ ระหว่า งวัน ที่
1 มีนาคม – 20 เมษายน 2564
6. การคัดเลือก
6.1 สำหรับผู้ที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ
มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกที่กำหนดตาม
ตารางแนบท้ายประกาศ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
6.2 สำหรับผู้ที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการสอบ
1) แนวทางและกำหนดการสอบสำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบ
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย
จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบตามกำหนดการ ดังนี้
สาขาวิชาที่มีการสอบ
1. ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา

แนวทางและกำหนดการสอบ
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
กำหนด และส่ งคลิ ป ผ่ า น google drive ในวั น ที่ 30 เมษายน 2564
ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

2. นาฏศิลป์

ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏ
เชี ย งให ม่ ระห ว่ า งวั น ที่ 26-28 เม ษ ายน 2564 เพื่ อสร้ า งกลุ่ ม
ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call ในวันที่ 30 เมษายน 2564
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สาขาวิชาที่มีการสอบ
3. พลศึกษา

แนวทางและกำหนดการสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 20 MB และส่งคลิปผ่าน google form ในวันที่ 30 เมษายน
2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น

4. ดนตรีศึกษา

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 ร ะ ห ว่ า งวั น ที่
26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบแบบ Video
Call ในวันที่ 30 เมษายน 2564

5. ดนตรีสากล

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดี โอตามรายละเอียดที่หลักสูตรได้กำหนด
และส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน
2564 เวลา 16.30 น.

6. การจั ดการธุ รกิ จนานาชาติ (หลั กสู ตร ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบจะต้ อ งเข้ า กลุ่ ม Line ภายในวั น ที่ 28 เมษายน 2564
นานาชาติ ) /ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร เพือ่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ระหว่ างประเทศ (หลั กสู ตรนานาชาติ ) /
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาจีนธุรกิจ /
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2) ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบ
สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ / ศิลปศึกษา

(1)

(2)
นาฏศิลป์

(1)
(2)

พลศึกษา

(1)

ขอบข่ายเนื้อหา
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
ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิส์ อบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือ
เครื่องแบบของสถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook ชื่อว่า ครูนาฏศิลป์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เพื่อสร้างกลุ่ม
ในการดำเนินการสอบแบบ Video Call
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)
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
- แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน
เป็นต้น
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สาขาวิชา

ขอบข่ายเนื้อหา
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนำส่งคลิปวิดีโอ โดยส่งคลิปผ่าน google form ตามที่ได้
กำหนดไว้
ดนตรีศึกษา
(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
26-28 เมษายน 2564 เพื่ อ สร้า งกลุ่ 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
ดนตรีสากล
(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
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

7. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
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8. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกบั นทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระหว่างวัน ที่ 4-7 พฤษภาคม 2564 ทาง
เว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
9.1 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ประวั ติ นั ก ศึ ก ษาใหม่
ตามข้อ 8 เรียบร้อยแล้ว ให้ ดำเนิ นการยืนยัน สิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ระหว่ า งวั น ที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 ผ่ า นระบบของ ทปอ. http://student.mytcas.com/
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ที่บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่ตามข้อ 8 เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ สามารถดำเนินการตามในข้อ 10 ได้เลย
10. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.1 นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวัน ที่ 17-31
พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
10.2 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ณ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 17,000-30,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,500 บาท
***สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าหอพัก 5,000 บาท
- ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท
11. ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
12. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 สาขาวิชา
ทุกคนต้องเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

ครุศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การประถมศึกษา
ค.บ.
6
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
6
การศึกษาพิเศษ
ค.บ.
8
เกษตรศาสตร์
ค.บ.
5
คณิตศาสตร์
ค.บ.
6
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.
22
เคมี
ค.บ.
36
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ศศ.บ.
4
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ศศ.บ.
24
ชีววิทยา
ค.บ.
18
ดนตรีศึกษา
ค.บ.
6
นาฏศิลป์
ค.บ.
6
พลศึกษา
ค.บ.
6
ฟิสิกส์
ค.บ.
11
ภาษาจีน
ค.บ.
6
ภาษาไทย
ค.บ.
6
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.
6
ศิลปศึกษา
ค.บ.
6
สังคมศึกษา
ค.บ.
6
อุตสาหกรรมศิลป์
ค.บ.
10
รวมคณะครุศำสตร์ 210

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
ม.6
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT1, PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5
 GAT  PAT
 GAT  PAT
GAT  PAT5
GAT  PAT5
GAT  PAT5

ปวช./ปวส.

อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET
 VNET

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
หน้าที่ 1 จาก 6

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

ม.6

ปวช./ปวส.

-

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

หมำยเหตุ ผู้สมัครสำขำวิชำดนตรีศึกษำ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
ผู้สมัครสำขำวิชำนำฏศิลป์ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านนาฏศิลป์ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
ผู้สมัครสำขำวิชำพลศึกษำ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านกีฬา (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
ผู้สมัครสำขำวิชำศิลปศึกษำ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

เทคโนโลยีกำรเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
22
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วท.บ.
60
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
28
รับทุกแผนการเรียน
สัตวศาสตร์
วท.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
รวมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 140
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
ศศ.บ.
13
รับทุกแผนการเรียน
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
25
รับทุกแผนการเรียน
ดนตรีสากล
ศป.บ.
18
รับทุกแผนการเรียน
นิติศาสตร์
น.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาเกาหลี
ศศ.บ.
22
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาจีน
ศศ.บ.
10
ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ.
20
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาไทย
ศศ.บ.
14
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ศศ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
8
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX

ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
-

หน้าที่ 2 จาก 6

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
ม.6

37
38
39
40
41
42

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วท.บ.
17
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
ศิลปะการแสดง
ศศ.บ.
5
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ศิลปะและการออกแบบ
ศป.บ.
5
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ศศ.บ.
24
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
รวมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 291
หมำยเหตุ ผู้สมัครสำขำวิชำดนตรีสำกล ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
ผู้สมัครสำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
43
44
45
46
47
48
49
50
51

วิทยำกำรจัดกำร : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการ (4 ปี)
บธ.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการ (เทียบโอนฯ)
บธ.บ.
42
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
การตลาด (4 ปี)
บธ.บ.
84
รับทุกแผนการเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
บธ.บ.
33
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (4 ปี)
บช.บ.
39
วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ/
การพาณิชย์/ปวช.พาณิชย์
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
บช.บ.
69
อนุปริญญา/ปวส.บัญชี
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
25
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
33
รับทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
35
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX

-

ไม่กาหนดคะแนน GPAX

-

ปวช./ปวส.

อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

 VNET
-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

 VNET  GPAX
 GPAX
 GPAX
-

 GPAX
หน้าที่ 3 จาก 6

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
ม.6

52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
31
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)
53 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
36
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กาหนดคะแนน GPAX
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ)
54 ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
35
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
55 นวัตกรรมธุรกิจบริการ
บธ.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
56 นิเทศศาสตร์
นศ.บ.
68
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
57 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
ศ.บ.
37
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX  GAT  PAT
รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร 635
วิทยำลัยนำนำชำติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
58 การจัดการธุรกิจการบิน
บธ.บ.
41
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
59 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
60 ภาษาจีนธุรกิจ
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กาหนดคะแนน GPAX
61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศศ.บ.
94
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
รวมวิทยำลัยนำนำชำติ 197
หมำยเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยำนำนำชำติ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์
วท.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
63 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
วท.บ.
28
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
64 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วท.บ.
28
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
-

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปวช./ปวส.

อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

-

 GPAX

-

 GPAX

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX

หน้าที่ 4 จาก 6

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
ม.6

ปวช./ปวส.

อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

ไม่กาหนดคะแนน GPAX

-

-

 GPAX

66 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทล.บ.
36
รับทุกแผนการเรียน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
67 คณิตศาสตร์
วท.บ.
21
วิทย์-คณิต
68 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
69 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.
22
รับทุกแผนการเรียน
70 เคมี
วท.บ.
33
วิทย์-คณิต
71 ชีววิทยา
วท.บ.
21
วิทย์-คณิต
72 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
วท.บ.
27
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา)

ไม่กาหนดคะแนน GPAX

-

-

 GPAX

ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX

-

-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

73
74
75
76
77
78
79
80
81

ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ไม่กาหนดคะแนน GPAX

65 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

เทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย
สาธารณสุขชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วท.บ.

วท.บ.
วท.บ.
ทล.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ส.บ.
วท.บ.

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

35

31
13
34
44
32
15
17
8
24

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

 GAT  PAT
 GAT  PAT2
 GAT  PAT
 GAT  PAT2
 GAT  PAT2
-

 VNET
 VNET
-

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
หน้าที่ 5 จาก 6

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564
(รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ

82
83
84
85
86
87
88

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)

รวมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 531
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการการค้าชายแดน
บธ.บ.
43
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศศ.บ.
43
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
การประถมศึกษา
ค.บ.
3
รับทุกแผนการเรียน
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
15
รับทุกแผนการเรียน
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
34
วิทย์-คณิต
ไม่กาหนดคะแนน GPAX
รวมทั้งหมด 2,206

*จานวนรับ จะรับเพิ่มขึ้นหลังจากขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คะแนนที่ใช้สำหรับกำรคัดเลือก
ม.6

ปวช./ปวส.

-

-

อื่น ๆ (หรือกรณีที่
ไม่มีคะแนนที่
กำหนด)

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

หน้าที่ 6 จาก 6

