ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
(รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2)
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับ
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทที่รับสมัคร
1.1 ประเภทผลการเรียนดี
1.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
1.3 ประเภทผู้มีความพิการ
2. เกณฑ์การรับสมัคร
2.1 ประเภทผลการเรียนดี
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
(2) หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
ผู้ ส มัครได้ รั บ รางวัลด้ านกีฬา ดนตรี นาฏศิล ป์ ศิ ล ปะ ในระดับจั งหวัด หรือ ระดั บชาติ ห รือ
นานาชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
2.3 ประเภทผู้มีความพิการ
ผู้สมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
3. หลักสูตร ระดับ และสาขาวิชา
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 และสาขาวิชา ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญ ญาตรี 5 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กาลั ง
ศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ ยสะสม
GPAX 5 ภาคเรียน
4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ) โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3 ภาคเรียน
4.3 กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
4.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
4.5 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็ น ที่น่ ารังเกีย จแก่สั งคม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ายแรง 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 โรคประสาทขั้นรุนแรง
(4) ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ
5. สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
จากตารางแนบท้ายประกาศ
6. ชั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลการสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
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6.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 มกราคม 2561
6.3 ผูส้ มัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งชาระเงินค่าสมัคร เพื่อนาไปชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ทุ ก สาขา จ านวน 150 บาท พร้อ มค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร 10 บาท ในระหว่ า ง
วันที่ 12 มกราคม – 31 มกราคม 2561
6.4 ผู้สมัครดาเนินการจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้
(1) ใบสมัคร ผู้สมัครลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
(2) ใบแจ้งการชาระเงิน ส่วนที่ธนาคารประทับตรารับชาระเงินแล้ว (ฉบับจริง) และให้ผู้สมัคร
ถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) ใบผลการเรียน 5 เทอม (ฉบับจริง)
(4) แฟ้มสะสมผลงาน
7. แฟ้มสะสมผลงาน
7.1 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการทางาน ในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพ
กิจกรรม ผลงานที่เคยทาผ่านมา (ทั้งงานอดิเรกหรืองานที่เคยทาส่งประกวด) ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น เข้าเล่มไม่เกิน 20 หน้า
7.2 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มเติม
จากข้อ 7.1
- รูปถ่ายสียืนเต็มตัว ขนาดรูป 6x4 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- ระบุส่วนสูง (เซนติเมตร) น้าหนัก (กิโลกรัม) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
- คลิปวิดีโอแนะนาตัว ความยาวระหว่าง 3-5 นาที แนบมาเป็นแผ่นซีดี
8. การส่งใบสมัคร สาเนาหลักฐานการสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร สาเนาหลักฐานการสมัครและแฟ้มสะสมผลงานมายังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ 2 ทาง คือ
8.1 ยื่นด้วยตนเอง ณ สานั กทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามวันเวลาราชการ
8.2 ส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครรอบ 1/2”) ตามที่อยู่ด้านล่าง วันสุดท้ายของการ
รับเอกสารหลักฐานการสมัคร ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่
ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่ง
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เรียน ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
(ใบสมัครรอบ 1/2)
หมายเหตุ
- กรณีส่งใบสมัครและสาเนาหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามกาหนด
หรือขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและหลักฐาน
การสมัคร
- แฟ้ ม สะสมงาน ให้ ผู้ ส มั ค รส าเนาแฟ้ ม สะสมงานเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใด ๆ ให้แก่ผู้สมัคร
9. กาหนดการรับสมัคร
วันเดือนปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
8 มกราคม – 31 มกราคม 2561 - ผู้สมัครดาเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
12 มกราคม – 31 มกราคม 2561 - พิ ม พ์ ใบสมั ค ร ใบแจ้ งช าระเงิน ค่ าสมั ค ร และน าใบแจ้ ง
ช าระเงิน ไปช าระเงิน ค่ าสมั ค ร ณ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ทุ ก
สาขา
31 มกราคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครสาเนาหลักฐานการสมัครและ
แฟ้มสะสมผลงานถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่ อผู้ สมั ครทางอินเทอร์เน็ต และรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ ในสาขาวิ ชาที่ มี การจั ดสอบ / ประเภทที่ มี การจั ดสอบ
ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ดังนี้
- สอบปฏิบัติ (สาหรับสาขาวิชาที่มีการปฏิบัติ)
- สอบปฏิบัติผู้มีความสามารถพิเศษ (สาหรับผู้สมัครด้าน
ความสามารถพิเศษ)
- สอบสัมภาษณ์ (สาหรับผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ)
- สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (สาหรับผู้สมัครหลักสูตร
นานาชาติ)

-5-

วันเดือนปี
17 กุมภาพันธ์ 2561

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
สาหรับผู้สมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ
16 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและ
แจ้งรหัสผ่านให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
19-22 มีนาคม 2561
ยืนยันสิ ทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
ทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net
27 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
การายงานตั ว เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา ให้ ติ ด ตามจากประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ทางเว็ บ ไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
10. กาหนดการสอบสาหรับผู้สมัครสาขาวิชา / ประเภทที่มีการจัดสอบ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบประเภทต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ
กาหนดการสอบ
สถานที่
1. พลศึกษา /
โรงยิมเนเซียม
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
2. ศิลปะและการออกแบบ /
ศาลาร่มโพธิ์
ศิลปศึกษา /
สอบปฏิบัติและ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
3. ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล /
อาคาร 10
(08.00-16.00 น.)
ดุริยางค์ไทย /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
4. นาฏศิลป์ /
อาคาร 11
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
5. ผู้มีความพิการ
สอบสัมภาษณ์
ห้องประชุมสานักทะเบียน
(ผู้สมัครที่สมัครสาขาวิชาที่มี
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
และประมวลผล
การสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบ ณ สถานที่
(13.30-15.30 น.)
สอบปฏิบัติ)
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สาขาวิชา/ผู้มีความสามารถพิเศษ
กาหนดการสอบ
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) /
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตร
(13.30-15.30 น.)
นานาชาติ ) / ภาษาจี นธุ รกิ จ /
การจั ดการธุ รกิ จการบิ น (หลั กสู ตร
นานาชาติ)

สถานที่
ชั้น 7 อาคาร 90 ปี
ราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ 1. สาขาวิชาที่มีการจัดสอบ ผู้สมัครจะต้องเลือกสอบเพียงประเภทเดียว
2. สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ทาง https://www.tcas.cmru.ac.th/
3. ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการที่สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบปฏิบัติพร้อม
สอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่สอบปฏิบัติตามวันเวลาที่กาหนดในประกาศ

หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบ มีดังนี้
1. ผู้สมัครประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ
- บัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวผู้พิการ
2. ผู้สมัครประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ สอบปฏิบัติ และสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
- บัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน
3. ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ
- บัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวผู้พิการ
11. ขอบข่ายเนื้อหาที่สอบและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบปฏิบัติ
สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ
พลศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา
ในวันสอบ
1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย - กางเกงวอร์ม หรือ กางเกงขาสั้น
ได้แก่
- เสื้อยืดสีขาว
- ชีพจร
- รองเท้ ากี ฬาที่ ใช้ กั บชนิ ดกี ฬานั้ น ๆ
- ความดันโลหิต
(ผ้าใบ สตั๊ด)
- น้าหนัก
- ส่วนสูง
- แรงบีบมือ
- วัดความอ่อนตัว
- วัดแรงเหยียดขา
- Sit-up
ขอบข่ายเนื้อหา
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สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ

ศิลปศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

ศิลปะและการออกแบบ

ดนตรีศึกษา / ดุริยางค์ไทย /
ดนตรีสากล /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ขอบข่ายเนื้อหา
- วิ่งเก็บของ 10 เมตร
- วิ่ง 800 เมตร หรือ 1,000 เมตร
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบปฏิบัติทักษะแต่ละชนิดกีฬา
ทดสอบพื้นฐาน Drawing
สอบเวลา 09.00 – 10.30 น.
- เขียนหุ่นนิ่ง (Still-life) เวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที วัดความสามารถใน
การใช้เส้น รูปทรง สัดส่วน ปริมาตร
แสง เงา อย่างมีเอกภาพ
ทดสอบพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์
สอบเวลา 10.30 – 12.00 น.
- สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
วัดความสามารถการใช้ความรู้เรื่อง
ทั ศ นธาตุ แ ละองค์ ป ระกอบศิ ล ป์
น ามาสร้างสรรค์ ได้ อ ย่างมี เอกภาพ
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทดสอบพื้นฐาน Drawing
สอบเวลา 09.00 – 10.30 น.
- เขียนหุ่นนิ่ง (Still-life) เวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที วัดความสามารถใน
การใช้เส้น รูปทรง สัดส่วน ปริมาตร
แสง เงา อย่างมีเอกภาพ
ทดสอบพื้นฐานออกแบบ
สอบเวลา 10.30 – 12.00 น.
- ออกแบบโปสเตอร์ (Poster Design)
วัดความสามารถการใช้ธาตุทาง
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
สร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกภาพ
- บรรเลงเครื่องดนตรีสากล หรือ
ไทย หรือพื้นเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความถนัด อย่างน้อย 1 ชนิด
(ถ้าสามารถบรรเลงได้หลายชนิดจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา
ในวันสอบ

- ดินสอดา EE หรือ 6B
- ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา
- ยางลบ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า
40 x 60 ซม.
- ดินสอ ยางลบ
- สีน้า / สีอะครีลิค / สีโปสเตอร์
- ภาชนะใส่น้า และผสมสี
- นิตโต้เทปติดกระดาษ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า
40 x 60 ซม.
- ดินสอดา EE หรือ 6B
- ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา
- ยางลบ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า
40 x 60 ซม.
- ดินสอ ยางลบ
- สีน้า / สีอะครีลิค / สีโปสเตอร์
- ภาชนะใส่น้า และผสมสี
- นิตโต้เทปติดกระดาษ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า
40 x 60 ซม.
- เค รื่ อ ง ด น ต รี ที่ ถ นั ด ที่ สุ ด
หรื อ เครื่ อ งดนตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
จัด เตรีย มไว้ ให้ ในกรณี ที่ เป็ น เครื่อ ง
ดนตรีที่นามาไม่สะดวก เช่น เปียโน
ระนาด ฆ้องวง เป็นต้น
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สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ

นาฏศิลป์ /
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

ขอบข่ายเนื้อหา
- ก า ร ขั บ ร้ อ งต ร งต า ม ร ะ ดั บ
เสียงดนตรี และขับร้องเพลงที่ถนัด
เป็นพิเศษ 1 เพลง
- การไล่บันไดเสียงง่าย ๆ เช่น C
major F major G major
- การทดสอบโสตประสาท เพื่ อ
พิ จารณาว่ามีค วามเพี้ ยนของเสีย ง
หรือไม่เพียงใด (สาหรับดนตรีศึกษา
(แขนงดนตรีส ากล) และดุ ริย างค์
สากล ทดสอบโดยการพิจารณาขั้นคู่
เสียงหรือคอร์ด)
สาขาวิชานาฏศิลป์
บังคับสอบ 1 ชุด
- ระบาแม่บทเล็ก
เลือกสอบ 1 ชุด
- การแสดงพื้นเมืองแต่ละ
ภาค
- ระบามาตรฐาน
- ระบาโบราณคดี
(ไม่หมายรวมถึงราวง
มาตรฐาน)
ทดสอบความสามารถพิเศษด้าน
นาฏศิลป์
เลือกสอบ 1 ชุด
- การแสดงพื้นเมืองแต่ละภาค
- ระบามาตรฐาน
- ระบาโบราณคดี
- การแสดงสมัยใหม่
(Contemporary Dance หรือ
Modern Dance )
- การเต้นประกอบเพลง
- การแสดงบทบาทสมมติ
- ละครใบ้/ละครสร้างสรรค์
- บัลเล่ต์

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา
ในวันสอบ

- ผ้าที่ใช้นุ่งโจงกระเบนสาหรับ
สอบปฏิบัติ
- ให้แต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง
- CD เพลง
- การแสดงควรมีความยาว
ไม่ต่ากว่า 3 นาที
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สาขาวิชา /
ผู้มีความสามารถพิเศษ

ขอบข่ายเนื้อหา

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา
ในวันสอบ

(ไม่หมายรวมถึงราวงมาตรฐาน
การเต้นลีลาศ และการเต้นเชียร์
ลีดเดอร์)

12. การประกาศผลและแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและแจ้งรหัสผ่านเพื่อนาไปยืนยันสิทธิ์
ในระบบยืนยันสิทธิ์ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
13. การยืนยันสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561
หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net
14. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2561 ทางเว็ บ ไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
15. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
การยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาติดตามจากประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ทางเว็บ ไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
ต่อไป
16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิท ยาลั ย เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในลั กษณะเหมาจ่ายเป็ นรายภาคการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้
16.1 นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 7,000 - 8,000 บาท
16.2 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ 17,000 - 20,000 บาท
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สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ราช ภั ฏ เชี ย งให ม่ ห ม าย เล ข โท รศั พ ท์ 0 5 3 8 8 5 9 7 9 ห รื อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ท างเว็ บ ไซ ต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ชาตรี มณีโกศล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ท้ายประกาศ
ตารางสาขาวิชา จานวนทีร่ ับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สาหรับผู้สมัครรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2

ปีการศึกษา 2561
จานวนรับ

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

1
2
3
4
5
6
7
8

เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ. ครุศาสตร์
เคมี
ค.บ. ครุศาสตร์
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ศศ.บ. ครุศาสตร์
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ศศ.บ. ครุศาสตร์
ชีววิทยา
ค.บ. ครุศาสตร์
ดนตรีศึกษา
ค.บ. ครุศาสตร์
นาฏศิลป์
ค.บ. ครุศาสตร์

56
60
43
47
43
17
25
48

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

9
10
11
12
13
14

พลศึกษา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ศิลปศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร

28
6
10
38
58
46

รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต ศิลป์-คานวณ ศิลป์-เกษตร
ปวช.เกษตร

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

45

วิทย์-คณิต ศิลป์-คานวณ ศิลป์-เกษตร
ปวช.เกษตร

45
48

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

84
84
64

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

ที่

สาขาวิชา

15 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

หลักสูตร

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.

คณะ/วิทยาลัย

16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
17 สัตวศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอน ณ ศูนย์อาเภอเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18 การท่องเทีย่ ว
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ดนตรีสากล
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 ดุริยางค์ไทย

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28

รับทุกแผนการเรียน

22
23
24
25
26
27
28
29

น.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40
60
65
48
46
23
32
49

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

นิติศาสตร์
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปนุ่
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภูมิสารสนเทศ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท้ายประกาศ
ตารางสาขาวิชา จานวนทีร่ ับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สาหรับผู้สมัครรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2

ปีการศึกษา 2561
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

จานวนรับ

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน

30
31
32
33
34
35

รัฐประศาสนศาสตร์
วัฒนธรรมศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
การจัดการ (4 ปี)
การจัดการ (เทียบโอนฯ)

รป.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

30
46
96
42
35
39

36
37
38
39
40

การตลาด (4 ปี)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (4 ปี)
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (เทียบโอนฯ)

บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

98
87
48
68
40

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.บัญชี
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน

41
42
43
44
45
46

ธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1)
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศ
ภาษาจีนธุรกิจ

บธ.บ.
บธ.บ.
นศ.บ.
ศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

40
30
82
94
92
54

รับทุกแผนการเรียน
ศิลป์-ภาษาจีน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน/มีพนื้ ฐานภาษาจีน

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

การจัดการธุรกิจนานาชาติ
การจัดการธุรกิจการบิน
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเซรามิก
เทคโนโลยีวศิ วกรรมการก่อสร้าง
เทคโนโลยีวศิ วกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65
70
67
69
35
34
35
35
35
67
30
49

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
รับทุกแผนการเรียน/ปวช.สถาปัตย์/
ปวช.ก่อสร้าง

59
60
61
62

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63
35
60
65

รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท้ายประกาศ
ตารางสาขาวิชา จานวนทีร่ ับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สาหรับผู้สมัครรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2

ปีการศึกษา 2561
จานวนรับ

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

63 สถิติประยุกต์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 สาธารณสุขชุมชน
ส.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอน ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

35
37

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คานวณ
วิทย์-คณิต

65 การประถมศึกษา

ค.บ.

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

26

รับทุกแผนการเรียน

66 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วท.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

35

รับทุกแผนการเรียน

ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

*หมายเหตุ สาขาวิชา จานวนทีร่ ับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

