
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563  

(รูปแบบท่ี 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) 
--------------------------------- 

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ประเภทท่ีรับสมัคร 

1.1 ประเภทผลการเรียนดี 
1.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 
1.3 ประเภทผู้มีคุณธรรม น าความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ 
1.4 ประเภทผู้มีความพิการ 
 

2. เกณฑ์การรับสมัคร 
2.1 ประเภทผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 
 2.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
   (ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (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 น าความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ  
 มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาประเภทผู้มีคุณธรรม น าความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน 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 
 ผู้สมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 

ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป 
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3. หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทุกประเภท 

ตามหลักสูตร ระดับ สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน 
4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณา

จากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3 ภาคเรียน 
4.3 ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ 
4.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.5 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง 

4.6 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 (2) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
4.7 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 (2) มีจิตใจมุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 (3) ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
 (4) ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ 

 
5. ขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก และการช าระเงิน 

5.1 บันทึกข้อมูลการสมัครได้ทาง http://www.tcas.cmru.ac.th/ จากนั้นสถานศึกษาจะเป็น 
ผู้คัดเลือกผู้สมัครจากระบบการรับสมัคร ดังนั้น การคัดเลือกผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก
จากสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษา และเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น 

5.2 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร ทางเว็บไซต์  
 http://www.tcas.cmru.ac.th/  
5.3 ผู้สมัครกรอกสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม  2562 
5.4 สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลยืนยันในระบบ ในระหว่างวันที่ 17-25 

ธันวาคม 2562 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 
 



- 3 - 
 

(1) ประเภทผลการเรียนดี  
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสาขาวิชาละ 5 คน (ยกเว้น 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) ไม่จ ากัดจ านวน
ในการคัดเลือก) 

- ทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัคร
สาขาวิชาละ 5 คน 

- หลักสูตรอ่ืน ๆ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ไม่จ ากัดจ านวนในการคัดเลือก 

(2) ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 
- ทุกหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวนในการคัดเลือก 

(3) ประเภทผู้มีคุณธรรม น าความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ 
- สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสถานศึกษาละ 2 คน 

(4) ประเภทผู้มีความพิการ 
- ทุกหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวนในการคัดเลือก 

5.5 สถานศึกษาพิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัครของสถานศึกษา และใบสรุปรายชื่อผู้สมัครที่
ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 

5.6 สถานศึกษาน าใบแจ้งช าระเงินค่าสมัครของสถานศึกษา ไปช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 
2562 
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

6. แฟ้มสะสมผลงาน 
6.1 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการท างาน ในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพ
กิจกรรม ผลงานที่เคยท าผ่านมา (ทั้งงานอดิเรกหรืองานที่เคยท าส่งประกวด) ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ไม่เกิน 10 หน้า 

6.2 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ิมเติม
จากข้อ 6.1 
- รูปถ่ายสียืนเต็มตัว ขนาดรูป 6x4 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาดรูป 6x4 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
- ระบุส่วนสูง (เซนติเมตร) น้ าหนัก (กิโลกรัม) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 

 
7. หลักฐานการสมัครที่สถานศึกษาต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย 

7.1 สรุปรายชื่อผู้สมัครพร้อมลงนามค ารับรอง จากหัวหน้าสถานศึกษา หรืออาจารย์แนะแนว หรือ
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ 

7.2 ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครของสถานศึกษาฉบับจริง จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ ให้สถานศึกษาส าเนาหลักฐานใบแจ้งช าระเงินค่าสมัครไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
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7.3 ใบสมัครจากข้อ 5.5 พร้อมลงนามค ารับรองจากสถานศึกษา พร้อมแนบส าเนาใบระเบียน 
ผลการเรียน  

7.4 สถานศึกษาสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสมัคร และส าเนาหลักฐานการสมัคร พร้อมแนบใบแจ้งช าระ
เงินค่าสมัคร ตามข้อ 5.5 และ ข้อ 6 โดยแยกตามประเภทที่รับสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร 
ในล าดับที่ 1 ระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 

7.5 สถานศึกษาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วงเล็บมุมซอง
ว่า “ใบสมัครรูปแบบที่ 1”) ตามที่อยู่ที่ระบุ วันสุดท้ายของการรับเอกสารหลักฐานการสมัคร  
คือวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่ง  
ต้องไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1) กรณีส่งใบสมัครและส าเนาหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามก าหนด หรือ 

ขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง หรือใบสมัครที่ไม่ผ่านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 

2) กรณีส่งแฟ้มสะสมงาน ให้ผู้สมัครส าเนาแฟ้มสะสมงานเพื่อประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใด ๆ ให้แก่ผู้สมัคร 

3) กรณีผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ ให้แนบหลักฐานบัตรประจ าตัวผู้พิการเพิ่มเติม 
 
8. ก าหนดการรับสมัคร 

วันเดือนปี ขั้นตอนการด าเนินงาน 
21 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดส่งประกาศ Username และ Password ไปยังสถานศึกษา 

21 พฤศจิกายน – 16 
ธันวาคม 2562 

ผู้สมัครด าเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ 

17-25 ธันวาคม 2562  1) สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบผ่าน 
http://www.tcas.cmru.ac.th/  
 2) สถานศึกษาพิมพ์ใบสรุปรายชื่อ ใบสมัคร ใบแจ้งช าระเงิน 
ค่าสมัคร และน าใบแจ้งช าระเงินไปช าระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ทุกสาขา 

6 มกราคม 2563 สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  
  

 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
        

                              (ใบสมัครรูปแบบที่ 1) 
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วันเดือนปี ขั้นตอนการด าเนินงาน 
8 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต และรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ  

ในสาขาวิชาที่ มีการจัดสอบ / ประเภทที่ มีการจัดสอบปฏิบัติ และ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) สอบปฏิบัติ (ส าหรับสาขาวิชาที่มีการปฏิบัติ ได้แก่ พลศึกษา 
ศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ 
ศิลปะและการแสดง) 

2) สอบปฏิบั ติ ผู้ มี ความสามารถพิ เศษ (ส าหรับผู้ สมัครด้ าน
ความสามารถพิเศษ) 

3) สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ) 
4) สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาจีนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)) 

18 มกราคม 2563 ด าเนินการสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์   สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ส าหรับผู้สมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ 

30 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
30-31 มกราคม 2563 1) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ยืนยันสิทธิ์ 

ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจาก

อนุปริญญา) รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ของผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4-29 กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกประวัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รอประกาศจาก
มหาวิทยาลัย 

ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

 
9. ก าหนดการสอบส าหรับผู้สมัครสาขาวิชา / ประเภทท่ีมีการจัดสอบ 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบประเภทต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ดังนี้ 
สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ ก าหนดการสอบ สถานที ่
1. พลศึกษา / 
 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

สอบปฏิบัติและ 
สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

(08.00-12.00 น.) 
 

โรงยิมเนเซียม 

2. ศิลปะและการออกแบบ / 
 ศิลปศึกษา /  
 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

ศาลาร่มโพธิ์ 
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สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ ก าหนดการสอบ สถานที ่
3. ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล / 
 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  

สอบปฏิบัติและ 
สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

(08.00-12.00 น.) 

อาคาร 10 

4. นาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง 
 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 

อาคาร 11 

5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / 

 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ ) / ภาษาจี นธุ รกิ จ /  
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) 

สอบภาษาอังฤษ-จีน 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

(08.00-12.00 น.) 

ชั้น 6 อาคาร 90 ปี  
ราชภัฏเชียงใหม่ 

6. ผู้มีความพิการ 
 (ผู้สมัครที่สมัครสาขาวิชาที่มี 
 การสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบ ณ สถานที่
 สอบปฏิบัติ) 

สอบสัมภาษณ์ 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

(13.30-15.30 น.) 

ห้องประชุมส านักทะเบียน
และประมวลผล 

หมายเหตุ  1. สาขาวิชาที่มีการจัดสอบ ผู้สมัครจะต้องเลือกสอบเพียงประเภทเดียว 
 2. สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ทาง https://www.tcas.cmru.ac.th/ 
 3. ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการที่สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบปฏิบัติพร้อม 
  สอบสัมภาษณ์ ณ สถานท่ีสอบปฏิบัติตามวันเวลาที่ก าหนดในประกาศ 
 
หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบ มีดังนี้ 
1. ผู้สมัครประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ/สาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ 

- บัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ 

- บัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
 

10. ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบปฏิบัติ 
สาขาวิชา /  

ผู้มีความสามารถพิเศษ 
ขอบข่ายเนื้อหา 

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา
ในวันสอบ 

พลศึกษา  /  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

1. สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบปฏิบัติทักษะแต่ละชนิดกีฬา 

- กางเกงวอร์ม หรือ กางเกงขาสั้น 
- เสื้อยืดสีขาว 
- รองเท้ากีฬาที่ ใช้กับชนิดกีฬานั้น  ๆ
(ผ้าใบ สตั๊ด) 

ศิลปศึกษา /  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

ทดสอบพ้ืนฐาน  Drawing   
สอบเวลา 09.00 – 10.30 น. 

-  เขียนหุ่นนิ่ง (Still-life)  เวลา 1 
ช่ัวโมง 30 นาที  วัดความสามารถใน
การใช้เส้น รูปทรง  สดัส่วน  ปริมาตร  
แสง  เงา  อย่างมีเอกภาพ 

-  ดินสอด า  EE หรือ 6B 
-  ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา 
-  ยางลบ 
-  กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ ากว่า 
 40 x 60 ซม. 
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สาขาวิชา /  
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา

ในวันสอบ 
ทดสอบพ้ืนฐาน  องค์ประกอบศิลป์  
สอบเวลา 10.30 – 12.00 น. 

-  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
วัดความสามารถการใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
น ามาสร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกภาพ 
ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

-  ดินสอ ยางลบ 
-  สีน้ า / สีอะครลีิค / สโีปสเตอร ์
-  ภาชนะใส่น้ า และผสมส ี
-  นิตโต้เทปติดกระดาษ 
-  กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ ากว่า 
 40 x 60 ซม. 

ศิลปะและการออกแบบ 
 

ทดสอบพ้ืนฐาน  Drawing   
สอบเวลา 09.00 – 10.30 น. 

-  เขียนหุ่นนิ่ง (Still-life)  เวลา 1 
ช่ัวโมง 30 นาที  วัดความสามารถใน
การใช้เส้น รูปทรง  สดัส่วน  ปริมาตร  
แสง  เงา  อย่างมีเอกภาพ 

-  ดินสอด า  EE หรือ 6B 
-  ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา 
-  ยางลบ 
-  กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ ากว่า 
 40 x 60 ซม. 

ทดสอบพื้นฐานออกแบบ  
สอบเวลา 10.30 – 12.00 น. 
-  ออกแบบโปสเตอร์ (Poster Design)   
วัดความสามารถการใช้ธาตุทาง 
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์   
สร้างสรรคไ์ด้อยา่งมีเอกภาพ 

-  ดินสอ ยางลบ 
-  สีน้ า / สีอะครลีิค / สโีปสเตอร ์
-  ภาชนะใส่น้ า และผสมส ี
-  นิตโต้เทปติดกระดาษ 
-  กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ ากว่า 
 40 x 60 ซม. 

ดนตรีศึกษา /  
ผู้มีความสามารถพิเศษดา้นดนตร ี

-  ขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรี
สากล  หรือไทย หรือพื้นเมืองอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามความถนัด อย่าง
น้อย  1  ชนิด (ถ้าสามารถบรรเลง
ได้หลายชนิดจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ) 
-  การไล่บันไดเสยีงง่าย ๆ   เช่น C major  
F major  G major 
-  การทดสอบโสตประสาท  เพื่อ
พิจารณาว่ามีความเพี้ยนของเสียง 

-  เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ที่ ถ นั ด ที่ สุ ด   
หรือเครื่องดนตรีที่ มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้ให้ในกรณีที่เป็นเครื่อง
ดนตรีที่น ามาไม่สะดวก เช่น เปียโน   
ระนาด  ฆ้องวง  เป็นต้น     
 
 

ดนตรสีากล  -  บรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัด 
อย่างน้อย 1 ชนิด 
- การไล่บันไดเสียง C Major F major  
G major A Natural minor  
D Natural minor E Natural Minor 
- การสอบการฟั ง (Ear training) 
สอบอ่านโน้ต Sight-reading ฝึกฟัง
และเขียนตาม (Dictation) 
- ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีอื่น ๆ 

- เครื่องดนตรีส่วนตัว เช่น กีต้าร์ 
เบส แซ็กโซโฟน ส าหรับกลองชุด 
เปียโน ทางหลักสูตรได้จัดเตรียมให้ 
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สาขาวิชา /  
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา

ในวันสอบ 
นาฏศิลป์ /  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
 

สาขาวิชานาฏศลิป ์
บังคับสอบ  1 ชุด 
 -  ระบ าแม่บทเล็ก 
เลือกสอบ 1 ชุด 
 -  การแสดงพ้ืนเมืองแตล่ะภาค 
 -  ระบ ามาตรฐาน 
 -  ระบ าโบราณคด ี
 (ไม่หมายรวมถึงร าวงมาตรฐาน) 

-  ผ้าที่ใช้นุ่งโจงกระเบนส าหรับ 
สอบปฏิบัต ิ
-  ให้แต่งกายท่ีเหมาะสมกับการแสดง 
-  CD เพลง 
-  การแสดงควรมคีวามยาว 
ไม่ต่ ากว่า 3 นาท ี

ทดสอบความสามารถพิเศษด้าน
นาฏศิลป ์
เลือกสอบ 1 ชุด 
 - การแสดงพ้ืนเมืองแต่ละภาค 
 - ระบ ามาตรฐาน 
 - ระบ าโบราณคด ี
 - การแสดงสมัยใหม่ 
(Contemporary Dance หรือ 
Modern Dance 
 -  การเต้นประกอบเพลง 
 - การแสดงบทบาทสมมต ิ
 - ละครใบ้/ละครสร้างสรรค ์
 - บัลเลต่ ์
(ไม่หมายรวมถึงร าวงมาตรฐาน  
การเต้นลีลาศ  และการเต้นเชียร ์
ลีดเดอร์) 

ศิลปะการแสดง การแสดง 1 ชุดตามความถนัดของ
ตนเอง 

- ให้แต่งกายทีเ่หมาะสมกับการแสดง 
-  CD เพลง 
- การแสดงควรมีความยาวไม่เกิน 5 
นาที 

การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) / การจัดการธุรกิจ
นานาชาติ (หลักสตูรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวา่ง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ความรู้ด้านไวยากรณ์  
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
การเขียนภาษาอังกฤษ  
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ 

-  ดินสอ ยางลบ 
- ปากกา 
 

ภาษาจีนธุรกิจ ความรู้ด้านไวยากรณ์  
การอ่านภาษาจนีเพื่อความเข้าใจ  
การเขียนภาษาจีน 
การฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 

-  ดินสอ ยางลบ 
- ปากกา 
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11. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ 

http://www.tcas.cmru.ac.th/ 
 

12. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  ระหว่างวันที่  30-31 มกราคม 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. 
http://student.mytcas.com/ หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาต่อ 

12.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์  
ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ 

13. ประกาศรายช่ือและออกรหัสนักศึกษาใหม่ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและออกรหัสนักศึกษาใหม่ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/  
 

14. ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย 

 
15. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จ านวน 6 สาขาวิชา เข้าพักในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

15.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
15.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
15.3 สาขาวิชาพลศึกษา 
15.4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
15.5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
15.6 สาขาวิชานาฏศิลป์ 
โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 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 
- ค่าน้ า  จัดเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหอพัก 
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(3) ค่าประกันของเสียหาย 
 คนละ 1,000 บาท จ่ายเมื่อเข้าหอพักครั้งแรก และจะคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพัก 

และไม่มีหนี้สินกับทางหอพัก 
 

16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง ก าหนด  
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2559 และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

16.1  นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 7,000 - 8,000 บาท 
16.2 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ 17,000 - 20,000 บาท 
16.3 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ 

30,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5979 หรือศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 
   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 



เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ครุศาสตร์ 24 รับทุกแผนการเรียน

3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

5 คณิตศาสตร์ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

7 เคมี ค.บ. ครุศาสตร์ 48 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. ครุศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. ครุศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

10 ชีววิทยา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

11 ดนตรีศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

12 นาฏศิลป์ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

13 พลศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

14 ฟิสิกส์ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 1. มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2. มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

15 ภาษาจีน ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

16 ภาษาไทย ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 มีจ านวนหน่วยกิตภาษาอังกฤษ 10 หน่วยกิต

18 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ค.บ. ครุศาสตร์ 48 1. มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2. มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

19 ศิลปศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

20 สังคมศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ครุศาสตร์ 48 รับทุกแผนการเรียน

**สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (1 หมู่เรียนส าหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน) รวม 968

22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 32 1. มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2. มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 32 1. มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2. มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

24 สัตวศาสตร์ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 32 1. มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2. มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

96

เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

25 การท่องเท่ียว ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120 รับทุกแผนการเรียน

26 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 รับทุกแผนการเรียน

27 ดนตรีสากล ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 รับทุกแผนการเรียน

28 นิติศาสตร์ น.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 รับทุกแผนการเรียน

29 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 รับทุกแผนการเรียน

30 ภาษาจีน ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 96 รับทุกแผนการเรียน

31 ภาษาญ่ีปุ่น ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 96 มีจ านวนหน่วยกิตภาษาญ่ีปุ่น 10 หน่วยกิตข้ึนไป หรือ 

ผ่านการสอบวัดระดับไม่ต่ ากว่า N5

จ ำนวนรับ
รูปแบบท่ี 1

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เร่ืองกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 

ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562
(รูปแบบท่ี 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน )

รวม

คุณสมบัติของกำรรับสมัครล ำดับ สำขำวิชำ/หลักสูตร หลักสูตร คณะ

หน้าท่ี 1 จาก 3



จ ำนวนรับ
รูปแบบท่ี 1

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เร่ืองกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 

ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562
(รูปแบบท่ี 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน )

คุณสมบัติของกำรรับสมัครล ำดับ สำขำวิชำ/หลักสูตร หลักสูตร คณะ

32 ภาษาไทย ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

33 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 รับทุกแผนการเรียน

34 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 มีจ านวนหน่วยกิตภาษาอังกฤษ 10 หน่วยกิตข้ึนไป

35 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 รับทุกแผนการเรียน

36 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 รับทุกแผนการเรียน

37 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 รับทุกแผนการเรียน

38 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

39 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

40 ศิลปะและการออกแบบ ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

41 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 รับทุกแผนการเรียน

1,088

42 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 80 รับทุกแผนการเรียน

43 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 40 รับทุกแผนการเรียน

44 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 120 รับทุกแผนการเรียน

45 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 80 รับทุกแผนการเรียน

46 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. วิทยาการจัดการ 64 รับทุกแผนการเรียน

47 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. วิทยาการจัดการ 64 ปวส.การบัญชี

48 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. วิทยาการจัดการ 40 รับทุกแผนการเรียน

49 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 32 รับทุกแผนการเรียน

50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 32 รับทุกแผนการเรียน

51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 32 รับทุกแผนการเรียน

52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 32 รับทุกแผนการเรียน

53 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. วิทยาการจัดการ 40 รับทุกแผนการเรียน

54 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1) บธ.บ. วิทยาการจัดการ 40 รับทุกแผนการเรียน และมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3

55 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. วิทยาการจัดการ 160 รับทุกแผนการเรียน

56 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. วิทยาการจัดการ 40 รับทุกแผนการเรียน
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57 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ 64 รับทุกแผนการเรียน เพศหญิง ควรมีส่วนสูง 160 cm. ข้ึนไป
เพศชาย ควรมีส่วนสูง 165 cm. ข้ึนไป

58 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ 32 รับทุกแผนการเรียน

59 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ 64 รับทุกแผนการเรียน

60 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ 96 รับทุกแผนการเรียน 

61 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ รับทุกแผนการเรียน (เฉพาะชาวต่างชาติ)
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62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

63 คณิตศาสตร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

64 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

65 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 รับทุกแผนการเรียน

66 เคมี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

67 ชีววิทยา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

68 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

รวม

รวม

รวม

หน้าท่ี 2 จาก 3



จ ำนวนรับ
รูปแบบท่ี 1

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เร่ืองกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 

ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2562
(รูปแบบท่ี 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน )

คุณสมบัติของกำรรับสมัครล ำดับ สำขำวิชำ/หลักสูตร หลักสูตร คณะ

69 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 ปวส.สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

70 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

71 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 รับทุกแผนการเรียน

72 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 รับทุกแผนการเรียน

73 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 รับทุกแผนการเรียน

74 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

75 สถิติประยุกต์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 มีจ านวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ
มีรายวิชาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา

76 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 มีจ านวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

608

เปิดสอน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

77 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 40 รับทุกแผนการเรียน

78 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ศศ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 40 รับทุกแผนการเรียน

79 การประถมศึกษา ค.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 24 รับทุกแผนการเรียน

80 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ศศ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 32 รับทุกแผนการเรียน

81 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วท.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 32 รับทุกแผนการเรียน

82 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 32 รับทุกแผนการเรียน
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รวม
รวมท้ังหมด

รวม

หน้าท่ี 3 จาก 3
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