ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
(รอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2023)
--------------------------------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
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ ตามโครงการ CMRU Education
Expo 2023 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงื่อนไขการรับสมัคร
1.1. ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม CMRU Education Expo 2023 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2
ตุลาคม 2565 (ยึดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน)
1.2. เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในรอบพิเศษ ตามโครงการ CMRU
Education Expo 2023 แล้ว จะไม่สามารถสมัครเรียนในรอบที่ 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้
2. 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 สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2023 และ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน
3.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2 ภาคเรียน
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
3.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
3.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
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4. ขั้นตอนการสมัคร และการชำระเงิน
4.1 บันทึกข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
4.2 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4.3 ผู้สมัครกรอกสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565
4.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงิน 150 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่ว
ประเทศพร้อมค่าธรรมเนียม ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากอันดับในการเลือกของผู้สมัครก่อน แล้วจึงจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 2 ภาคเรียนสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ของแต่ละอันดับ โดยไล่ไปจากอันดับที่ 1 2 เป็นเกณฑ์หลักใน
การคัดเลือกเข้าศึกษา
6. กำหนดการรับสมัคร
วันเดือนปี
24 กันยายน –
15 ตุลาคม 2565
24 กันยายน –
15 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษารอบพิเศษ ตามโครงการ
CMRU Education Expo 2023 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
17-18 พฤศจิกายน ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
2565
ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
หมายเหตุ เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในรอบพิ เ ศษ ตามโครงการ CMRU Education Expo 2023 แล้ ว
จะไม่สามารถสมัครเรียนในรอบที่ 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ได้
21 มกราคม 2566 ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่ อผ่าน
ระบบของมหาวิทยาลัย
21-31 มกราคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://reg.cmru.ac.th
7-8 กุมภาพันธ์ 2566 1) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ยืนยันสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบของ ทปอ.
https://mytcas.com/
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วันเดือนปี

10–28 กุมภาพันธ์
2566

ขั้นตอนการดำเนินงาน
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน
จากอนุปริญญา) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ.
ชำระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาผ่ า นช่ อ งทางการชำระเงิ น ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
2) Mobile Banking ทุกธนาคาร
3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา

รอประกาศจาก
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาในรอบพิเศษ ตามโครงการ
CMRU Education Expo 2023 แล้ว จะไม่สามารถสมัครเรียนในรอบที่ 1 Portfolio
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565
9. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2566
ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
10. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบของ ทปอ.
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดั บปริญ ญาตรี 4 ปี ที่บันทึกข้อมูลประวัตินัก ศึกษาใหม่
ตามข้อ 9 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่ า งวั น ที ่ 7-8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2566 ผ่ า นระบบของ ทปอ. http://student.mytcas.com/
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ที่บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษาใหม่ตามข้อ 9 เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ สามารถดำเนินการตามในข้อ 11 ได้เลย
11. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11.1 นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 28
กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
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11.2 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนี ยมการศึก ษา ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566 ตาม
ช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
(1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
(2) ชำระผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร
(3) ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
12. ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
13. สถานที่การจัดการเรียนการสอน
13.1 มหาวิ ท ยาลั ย จัด การเรีย นการสอนให้ นั กศึ กษา ณ ศู น ย์ แ ม่ ร ิ ม อำเภอแม่ร ิ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ในคณะ/วิทยาลัย ดังต่อไปนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียน
การสอนในศูนย์เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็น
สำคัญ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา
13.2 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การเรี ย นการสอนให้ น ั ก ศึ ก ษา ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดในคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ ยกเว้น บางคณะ/วิทยาลัย
ที่กำหนดในข้อ 13.1
13.3 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ วิทยาเขตแม่ฮ่อ งสอน อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกสาขาวิชาที่สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง กำหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที ่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้
14.1 นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 7,000 - 8,000 บาท
14.2 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ 17,000 - 20,000 บาท
14.3 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5979 หรือศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2566
(รอบพิเศษตำมโครงกำร CMRU Education Expo 2023)
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

ครุศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

ศศ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
ศศ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
รวม 40
เทคโนโลยีกำรเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3 เกษตรศาสตร์
วท.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน และปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
4 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วท.บ.
40 รับทุกแผนการเรียน
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
6 สัตวศาสตร์
วท.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน ที่ ระดับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
รวม 120
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 การท่องเที่ ยว
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
8 การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
9 ดนตรีสากล
ศป.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
10 นิตศิ าสตร์
น.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
11 ภาษาเกาหลี
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
12 ภาษาจีน
ศศ.บ.
30 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
13 ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ.
30 ศิลป์-ญี่ปุ่นหรือมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
14 ภาษาไทย
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
15 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ศศ.บ.
40 รับทุกแผนการเรียน
16 ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
17 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ.
20 ศิลป์ภาษา
18 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
วท.บ.
40 รับทุกแผนการเรียน
19 รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
20 วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ.
50 รับทุกแผนการเรียน
21 ศิลปะการแสดง
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
22 ศิลปะและการออกแบบ
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
23 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ศศ.บ.
50 รับทุกแผนการเรียน
รวม 560
วิทยำกำรจัดกำร : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24 การจัดการ (4 ปี)
20 รับทุกแผนการเรียน
บธ.บ.
25 การจัดการ (เทียบโอนฯ)
25 อนุปริญญา/ปวส. ทุกแผนการเรียน
บธ.บ.
26 การตลาด
บธ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
27 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
28 การบัญชี (4 ปี)
บช.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
29 การบัญชี (เทียบโอน)
บช.บ.
10 ปวส.บัญชี
30 การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
40 รับทุกแผนการเรียน
31 เทคโนโลยีดจิ ิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดจิ ิทัล) (4 ปี)
บธ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
32 เทคโนโลยีดจิ ิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (4 ปี) บธ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
33 เทคโนโลยีดจิ ิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดจิ ิทัล) (เทียบโอน)
บธ.บ.
20 อนุปริญญา/ปวส. ทุกแผนการเรียน
34 ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
35 นวัตกรรมธุรกิจบริการ
บธ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
36 นิเทศศาสตร์
นศ.บ.
50 รับทุกแผนการเรียน
37 เศรษฐศาสตร์ดจิ ิทัล
ศ.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
รวม 335

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2566
(รอบพิเศษตำมโครงกำร CMRU Education Expo 2023)
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

วิทยำลัยนำนำชำติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
38 การจัดการธุรกิจการบิน
บธ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
39 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
บธ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
40 ภาษาจีนธุรกิจ
ศศ.บ.
60 รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน
41 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศศ.บ.
60 รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับพื้นฐาน
42 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ศศ.บ.
30 รับทุกแผนการเรียน
กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ในระดับดี
รวม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
43 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)
วท.บ.
44 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน)
วท.บ.

210
30
30

รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์/
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชาศิลปะประยุกต์/
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์ /
สาขาวิชาช่างต่างๆ เช่น ศิลปะหัตกรรม ออกแบบ
เครื่องประดับนิเทศน์ศลิ ป์ ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ สิ่ง
ทอ เซรามิก การพิมพ์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ก่อสร้าง)
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ก่อสร้าง และสาขาที่ เกี่ยวข้อง)
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คานวณ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

45
46
47
48

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (4 ปี)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (4 ปี)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

30
30
30
30

49
50
51
52

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี)
คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน)

ทล.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

30
20
20
20

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถิตปิ ระยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ)
สาธารณสุขชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

20
30
32
20
20
20
30
32
20
30
15
539

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2566
(รอบพิเศษตำมโครงกำร CMRU Education Expo 2023)
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ

วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
64 การจัดการ
บธ.บ.
24 รับทุกแผนการเรียน
65 การท่องเที่ ยวและการโรงแรม
ศศ.บ.
24 รับทุกแผนการเรียน
68 สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
20 รับทุกแผนการเรียน
รวม 68
รวมทั้งหมด 1,872

