ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การสอบปฏิบัติ สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563
(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)
----------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา นั้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดสอบปฏิบัติ สอบภาษาอังกฤษภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ) ในวันที่ 8 เมษายน 2563
เพื่ อให้ การดาเนิ น การเป็ น ไปตามนโยบายของสมาคมที่ ป ระชุ มอธิก ารบดี แห่ งประเทศไทย
ในการกาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้ องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อ ความปลอดภัยของผู้มีสิทธิ์สอบ มหาวิทยาลัย
จึงปรับกระบวนการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงขอประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1.1 สาหรับผู้สมัครคัดเลือกในสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ (ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์
ศิ ล ปะและการออกแบบ ศิ ล ปศึ ก ษา พลศึ ก ษา การจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น การจั ด การธุ ร กิ จ นานาชาติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ และภาษาจีนธุรกิจ) ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ที่เว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/tcas632/
1.2 ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กในสาขาวิ ช าที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด สอบ ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบจั ด ท าคลิ ป วิ ดี โ อความยาวไม่ เ กิ น 10 นาที โดยในคลิ ป วิ ดี โ อ
ประกอบเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
- แนะนาตัว ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงปัจจุบัน
- ประสบการณ์ทางดนตรี ผลงานทางดนตรี รางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับ
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่เคยมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
- เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- พร้อมทั้งระบุเครื่องดนตรีที่อยากจะเรียนเป็นเครื่องดนตรีเอกในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

-2ส่วนที่ 2
- บรรเลงเครื่องดนตรีเอกในบทเพลงที่ผู้สอบเลือก 1 บทเพลง
- บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ 3# 3b
- หากมี ความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี ชนิ ดอื่ น ๆ ให้ บรรเลงต่ อจาก
การบรรเลงเครื่องดนตรีเอก
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบของ
สถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
(3) ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบน าส่ ง คลิ ป วิ ดี โ อทาง https://forms.gle/xpHxZCYLAt41wahu9/
หรือ SCAN ผ่าน QR Code ที่สาขาวิชากาหนด ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 16.30 น. เท่านั้น

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-7177-7716**
2.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์
(1) ให้ผู้มีสิ ทธิ์สอบจัดทาคลิปวิดีโ อไม่จากัดเวลา โดยในคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหา
2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
- แนะน าตัว ความสามารถในการบรรเลงดนตรี และอธิบายเหตุผ ลว่าเหตุใด
จึงอยากเป็นครูดนตรี
ส่วนที่ 2
- บรรเลงเพลง การร้อง หรือความสามารถทางดนตรีที่ตนเองถนัด
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอ (ถ้าขนาดไฟล์ใหญ่เกินให้อัพโหลดใน YouTube แล้ว
คัดลอกลิงค์) โดยเลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ส่งผ่านข้อความแฟนเพจ Facebook ชื่อ Music Education Program
Chiang Mai Rajabhat University
- ส่งผ่าน Email : metinee_tui@cmru.ac.th หรือ songpon_loe@cmru.ac.th
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอ ตั้งวันที่ 5 เมษายน - 7 เมษายน 2563 เท่านั้น
**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 09-5451-6156**
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2.3 สาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อสอบทางข้อความแฟนเพจ Facebook ชื่อ ครูนาฏศิล ป์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ หรือ SCAN ผ่าน QR Code ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563
เพื่อสร้างกลุ่มในการดาเนินการสอบแบบ Video Call ต่อไป

(2) ดาเนินการสอบแบบ Video Call วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- ผู้สอบทั้งหมดฟังคาชี้แจงในการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการผ่าน Video Call
- เริ่มดาเนินการสอบโดยคณะกรรมการเรียงลาดับจากรายชื่อผู้สมัครสอบทีละคน
ผ่าน Video Call โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
ก. แนะนาตนเอง (ครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา)
ข. ประสบการณ์ กิจกรรม รางวัลที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ค. สอบปฏิบัติเพลงบังคับ เพลงแม่บทเล็ก โดยใช้เพลงที่กาหนดให้ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/watch?v=JOo5AU8Koec (ราแม่บท :: สิทธิถาวร)
ง. สอบปฏิบัติเพลงที่สนใจ 1 เพลง
จ. อื่น ๆ (ตามคณะกรรมการ)
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสอบแต่งกายด้วยเสื้อนักเรียน และโจงกระเบนสีใดก็ได้เรียบร้อย
2. ผู้สมัครสอบเตรียมเพลงที่ใช้สอบปฏิบัติให้เรียบร้อย โดยผู้สมัครสอบ
เป็นผู้เปิดเพลงและปฏิบัติเอง
**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 09-1028-7459 อ.ชัพวิชญ์**
2.4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทาคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปวิดีโอประกอบ
เนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
- นาเสนอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมถือบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบ
ยืนยันในคลิปด้วย
- นาเสนอข้อมูลสถานศึกษาที่จบการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ/การศึกษานอกระบบ (กศน.)
- นาเสนอประวัติโดยคร่าว ๆ เกี่ยวกับ เกรดเฉลี่ยรวม การทากิจกรรม เกียรติบัตร
เกียรติประวัติ ผลงานต่าง ๆ
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ส่วนที่ 2 (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
- นาเสนอสาธิตทักษะการวาดภาพ ซึ่งกาหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้สาธิตการวาดภาพ
ตามทักษะและความถนัด โดยผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้กาหนดหัวข้อในการวาดภาพเอง
(2) ในคลิปวิดีโอผู้มีสิทธิ์สอบต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบของ
สถาบันต้นสังกัดให้เรียบร้อย
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอทาง Google Drive
(https://drive.google.com/drive/folders/1UllHbxV83a3sosDHJZrFl3zr_WfDlBuZ)
หรือ SCAN ผ่าน QR Code ที่สาขาวิชากาหนด ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา
08.30-16.30 น. เท่านั้น

**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-1289-4317 คุณพิชิตไพร**
2.5 สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทาคลิปวิดีโอ โดยในคลิปวิดีโอประกอบด้วย
- แนะนาตนเอง ระบุความสามารถทางด้านกีฬา ตาแหน่งที่ตนเองถนัดในชนิดกีฬา
นั้น ๆ และผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับในรอบ 3 ปี จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการใด (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)
- บอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษานี้เพื่อจะไปเป็นครูพลศึกษา
ในอนาคต
- แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เช่น ทักษะพื้นฐาน เป็นต้น
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอ โดยเลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอทาง https://forms.gle/t4HogKefDWgFNnvi9
หรือ SCAN ผ่าน QR Code ที่สาขาวิชากาหนด

- ส่งผ่าน Email : prin_kwan@hotmail.com

-5หมายเหตุ : การจัดทา Video Clip ชนิดไฟล์ .mp4 ขนาดไม่เกิน 20 MB โดยตั้งชื่อ
ไฟล์ ต ามเลขประจ าตัว ประชาชน (13 หลั ก ) ต่อ ด้ ว ยชื่อ ภาษาอั ง กฤษ
ตัวอย่าง 15099660xxxxxkovit.mp4
(เลขประจาตัวประชาชน : 15099660xxxxx , ชื่อ โกวิท : kovit)
(3) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 7 เมษายน 2563 เท่านั้น
**หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-6913-6916 อ.ปริญญา
หรือ 08-1950-8144 อ.โกวิท**
2.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
(1) Make a 5-minute clip video introducing yourself and answer the
following questions in English;
a. Introduce yourself; name, education background, interests and
hobbies.
b. Why do you want to study in Aviation Business Management?
c. What do you expect from the program?
d. What is your dream job? Why?
e. The International College will use English as the main language in
class, How do you think about that comparing with your English
skill?
(2) Send your clip to Email address: aj.kanokwan@yahoo.com by 8th April
2020
2.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
(1) Make a 5-minute clip video introducing yourself and answer the
following questions in English;
a. Introduce yourself; name, education background, interests and
hobbies.
b. Why do you want to study in International Business Management?
c. What do you expect from learning in International Business
Management program?
d. What is your dream job? Why?
e. The International College will use English as the main language in
class, would it be the problem for you to study in English? And
how will you improve your English skills?
(2) Send your clip to Email address: janejira_ars@cmru.ac.th by 8th April
2020

-62.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
(1) Make a 5-minute clip video introducing yourself and answer the
following questions in English;
a. Introduce yourself; name, education background, interests and
hobbies.
b. Why do you want to study in English for International
Communication program?
c. What do you expect from the program?
d. How have you used English in your daily life? (I have been using
English with foreign teachers, etc.) And how do you grade your
English ability (poor, fair, good and excellent) Why?
e. How can you apply English skills and knowledge earned from this
program into your future career?
(2) Send your clip to Email address: thanyalak_kum@cmru.ac.th by 8th
April 2020
2.9 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
(1) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทาคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาที เป็นภาษาจีน ตามหัวข้อดังนี้
- แนะนาตัวเอง (自我介绍)
- ประสบการณ์ภาษาจีนของตนเอง (การเดินทางไปแลกเปลี่ยน, ผลสอบ HSK
(ถ้ามี) การประกวด (ถ้ามี) รางวัลที่ได้ (ถ้ามี) เป็นต้น)
- เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้
- งานที่สนใจในอนาคต (หลังจากเรียนจบสาขาวิชานี้คิดว่าจบแล้วจะทาอะไรได้
บ้าง)
(2) ผู้มีสิทธิ์สอบนาส่งคลิปวิดีโอทาง E-Mail : tunyanusorn@g.cmru.ac.th ภายใน
วันที่ 8 เมษายน 2563
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- ทปอ. ประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 22 เมษายน 2563 ทางเว็บ ไซต์
https://mytcas.com/
- มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์
https://www.tcas.cmru.ac.th/
4. ยืนยันสิทธิ์
4.1 ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 22-23
เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อ

-74.2 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรเทียบโอนจากอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ไม่ต้อง
ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทาง
เว็บไซต์ https://www.tcas.cmru.ac.th/ ในวันที่ 28 เมษายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

