๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการนักกีฬาช้างเผือก (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)
เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 256๔
--------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาโครงการนักกีฬาช้างเผือก
(ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษทางด้ า นกี ฬ า) เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี และระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 256๔ ดังนั้น
จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
1. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ในสถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 256๔ วันที่ ๒๑ มิถุนายน 256๔
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.๕0 ขึ้นไป
1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
๑. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒. ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในศาสนา และสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่ เ คยเป็ นผู้ บ กพ ร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ ค วามประพ ฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
- มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
- ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
- ไม่ เคยมี ป ระวั ติ เป็ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ซึ่ ง จะเป็ น อุ ป สรรคและก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพครู

๒

๒. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรอื่น นอกเหนือจาก ข้อ ๑
๒.๑ คุณสมบัติด้านความรู้
๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ อนุ ป ริญ ญา หรื อ เที ย บเท่ าในสถานศึ ก ษา
ทั่วประเทศ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256๔
๒. ผู้ ส มั ค รเข้ าศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี (เที ย บโอนรายวิช าจากอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
เที ย บเท่ า) ต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ก่ อ นเปิ ด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256๔
๒.๒ คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
๑. มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอั น ตราย
โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการเป็ นที่ น่ ารั งเกีย จแก่สั งคม ติดยาเสพติด ให้ โทษ
อย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒. ต้องไม่มีโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๓. คุณสมบัติด้านกีฬา
ผู้ ส มั ค รต้ องมี ป ระวั ติ และผลงานด้ านกี ฬ านั บ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ตั้ งแต่ วั น ที่ 1
มกราคม 2561 – ณ วันที่รับสมัคร) โดยมีความสามารถทางกีฬาในระดับการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็ นนักกีฬาตั วแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย)
เช่น โอลิมปิ ก เอเชีย นเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย
หรือชิงแชมป์อาเซียน
๓.๒ เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน หรือยุวชนนานาชาติ
(ในนามทีมชาติไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี และในรายการที่มีการจัด
อันดับโลก
๓.๓ เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ
๓.๔ เป็ น นั ก กี ฬ าที่ เข้ า แข่ ง ขั น ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ประเภททั่ ว ไปหรื อ เยาวชน
ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
๓.๕ เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือกีฬาอุดมศึกษา
๓.๖ เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา
๓.๗ เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
๔. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
๔.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
๔.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
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๔.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
๔.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
๔.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๔.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
๔.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
๔.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
๔.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๔.10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
๔.๑๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
๔.๑๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบสาขาวิ ช าที่ เปิ ด รั บ และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
สาขาวิชาตามตารางแนบท้ายประกาศ
๕. ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
๕.๑ กรีฑา ชาย – หญิง
๕.๒ ฟุตบอล ชาย
๕.๓ ฟุตซอล ชาย – หญิง
๕.๔ บาสเกตบอล ชาย – หญิง
๕.๕ วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
๕.๖ วอลเลย์บอลชายหาด ชาย – หญิง
๕.๗ เซปักตะกร้อ ชาย – หญิง
๕.๘ เปตอง ชาย – หญิง
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๕.๙ เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง
๕.๑๐ แบดมินตัน ชาย – หญิง
๕.๑๑ ลอนเทนนิส ชาย – หญิง
๕.๑๒ เทควันโด ชาย – หญิง
๕.๑๓ มวยสากลสมัครเล่น ชาย – หญิง
๕.๑๔ มวยไทยสมัครเล่น ชาย – หญิง
๕.๑๕ แฮนด์บอล ชาย – หญิง
๕.๑๖ ว่ายน้ำ ชาย – หญิง
๕.๑๗ ดาบไทย ชาย – หญิง
๕.๑๘ ยิงปืน ชาย – หญิง
๕.๑๙ เรือพาย ชาย – หญิง
๕.๒๐ ลีลาศ ชาย – หญิง
๕.๒๑ เพาะกายและฟิตเนต ชาย – หญิง
๕.๒๒ กอล์ฟ ชาย – หญิง
๕.๒๓ ปันจักสีลัด ชาย – หญิง
๕.๒๔ นักกีฬา E-Sport
6. การรับสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร และการทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา
6.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) https://mytcas.com/ ก่ อ นที่ จะสมั ค รเข้ า ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน TCAS รอบที่
1 แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้อีก
2) ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 20
เมษายน 2564
3) เข้ า สู่ ร ะบบการสมั ค รที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึ ก ษา
รายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
4) ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 3 ลำดับ
5) กรณี ผู้สมัค รมีคุณ สมบัติและพื้น ความรู้ไม่ตรงกับ พื้น ความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่
กำหนดในข้อ 4 จะไม่มีรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
6.2 การชำระเงินค่าสมัคร
1) ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบจากระบบการสมัครที่เว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
2) นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงิน ค่าสมัค ร 400 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม ณ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หรื อ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ทุ ก สาขา ทั่ ว ประเทศ ระหว่ า ง
วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2564
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6.3 การทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา
1) ผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 256๔ และ
บันทึกข้อมูลสมัครโครงการนักกีฬาช้างเผือก (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) และเลือกชนิดกีฬาที่สมัคร
พร้อมให้จัดทำคลิปวีดีโอไม่จำกัดเวลา ขนาดไพล์ไม่เกิน ๒๐ MB พร้อมส่งคลิปวีดีโอทาง QR code Google
Form ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยในคลิปวีดีโอประกอบด้วย
- แนะนำตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตำแหน่งที่ตนเอง
ถนัด ในชนิดกีฬ านั้น ๆ และผลการแข่งขันสู งสุดที่ตนเองได้รับ
ในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วม การแข่งขันรายการต่าง ๆ (ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.256๓)
- แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะ
พื้นฐาน เป็นต้น
2) สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา ประกอบด้วย
- สำเนาเกียรติบัตร ผลงานทางด้านกีฬาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ
- หนังสือรับรองของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด ศูนย์การท่องเที่ยว และ
กีฬาจังหวัด เป็นต้น
**หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม ติดต่อ ได้ที่อาจารย์ สุรศักดิ์
สิ ง ห์ ส า เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 08-๑๕๙๔๗๑๓๙ หรื อ อาจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี โ กวิ ท จอมคำ เบอร์ โ ทรศั พ ท์
08-1950-8144 **
7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กเข้าศึก ษา ในวั น ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
8. การรายงานตัวเข้าศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ

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
29
30
31
32

สาขาวิชา/หลักสูตร

หลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การประถมศึกษา
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การศึกษาพิเศษ
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
เกษตรศาสตร์
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
คณิตศาสตร์
ค.บ.
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
เคมี
ค.บ.
วิทย์-คณิต
ชีววิทยา
ค.บ.
วิทย์-คณิต
พลศึกษา
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ฟิสิกส์
ค.บ.
วิทย์-คณิต
ภาษาจีน
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.
วิทย์-คณิต
อุตสาหกรรมศิลป์
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
สัตวศาสตร์
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ดนตรีสากล
ศป.บ.
รับทุกแผนการเรียน
นิติศาสตร์
น.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาเกาหลี
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาจีน
ศศ.บ.
ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาไทย
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.
รับทุกแผนการเรียน
วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ศิลปะการแสดง
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ศิลปะและการออกแบบ
ศป.บ.
รับทุกแผนการเรียน

หน้าที่ 1 จาก 3

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

33 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ศศ.บ.

รับทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีสากล ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
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41
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43
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45
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50
51
52

วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการ (4 ปี)
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการ (เทียบโอนฯ)
บธ.บ.
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
การตลาด (4 ปี)
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (4 ปี)
บช.บ.
วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ/
การพาณิชย์/ปวช.พาณิชย์
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
บช.บ.
อนุปริญญา/ปวส.บัญชี
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
นวัตกรรมธุรกิจบริการ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
นิเทศศาสตร์
นศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
ศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการธุรกิจการบิน
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาจีนธุรกิจ
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยานานาชาติ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
53 การออกแบบผลิตภัณฑ์
วท.บ.

รับทุกแผนการเรียน
หน้าที่ 2 จาก 3

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

54 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
55 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
56 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

หลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

57 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทล.บ.
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
58 คณิตศาสตร์
วท.บ.
วิทย์-คณิต
59 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
60 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
61 เคมี
วท.บ.
วิทย์-คณิต
62 ชีววิทยา
วท.บ.
วิทย์-คณิต
63 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
วท.บ.
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
64 เทคโนโลยีเว็บ
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
65 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
66 นวัตกรรมดิจิทัล
ทล.บ.
รับทุกแผนการเรียน
67 วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
68 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ.
วิทย์-คณิต
69 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
วท.บ.
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
70 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย
วท.บ.
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ -คานวณ
71 สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
วิทย์-คณิต
72 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ.
วิทย์-คณิต
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
วิทยาเขตแม่
ฮ่องสอน อาเภอเมือง จังหวัด
73 การจั
ดการการค้
าชายแดน
บธ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
74 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
75 การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
รับทุกแผนการเรียน
76 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.บ.
รับทุกแผนการเรียน
77 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ.
รับทุกแผนการเรียน
78 สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
วิทย์-คณิต
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