ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
(หลักสูตรเทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
--------------------------------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 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรเทียบโอน
รายวิช าจากอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ) เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย
บรรลุ ผลตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดการ
รายการ
รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์

วัน/เดือน/ปี
2-20 พฤษภาคม 2565

สถานที่
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2-20 พฤษภาคม 2565
ชำระ เงิ น ค่ าสมั ค รผ่ าน
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ สทุ กสาขา
ทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
26 พฤษภาคม 2565
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล
26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์
การรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
reg.cmru.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงิน
26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. แอปพลิเคชันของธนาคาร
ท ุก ธ น า ค า ร ( Mobile
Banking)
ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็น
-รอประกาศของมหาวิทยาลัยนักศึกษา
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2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ าศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี (เที ย บโอนรายวิ ช าจากอนุ ป ริ ญ ญาหรือ เที ยบเท่ า)
ต้ องเป็ น ผู้ สำเร็ จการศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อเที ยบเท่ า ก่ อ นวั น เปิ ดภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ตามข้อ 4
2.3 ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
2.4 เป็น ผู้ที่ไม่มี โรคติ ดต่อ ร้ายแรง หรือ เป็น โรคที่ สัง คมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ ที่ จะเป็น อุปสรรค
ต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
อนึ่ ง กรณี ผู้ ส มัค รมี คุ ณ สมบัติ ไม่ต รงตามที่ กำหนด จะถื อ ว่ าขาดคุ ณ สมบัติ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้
3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

4. สาขาวิชาที่เปิดรับและคุณสมบัติการรับสมัคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ปริญญาตรี 4 ปี
การจัดการ
30
ปวส. หรือเทียบเท่า
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
(ทุกแผนการเรียน)
เทียบเท่า)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
20
ปวส. หรือเทียบเท่า
แขนงวิชาการจัดการพาณิช์ดิจิทัล
(ทุกแผนการเรียน)
รวม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
50
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ปริญญาตรี 4 ปี
การบัญชี
40
ปวส. หรือเทียบเท่า
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
(การบัญชี)
เทียบเท่า)
รวม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บธ.บ.)
40
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ปริญญาตรี 4 ปี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
35
ปวส. หรือเทียบเท่า
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
(สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์/
เทียบเท่า)
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ/สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต์/สาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์/
สาขาวิชาช่างต่าง ๆ เช่น ศิลปะหัต
กรรม ออกแบบเครื่องประดับ
นิเทศน์ศิลป์ ตกแต่งภายใน
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ เซรามิก การพิมพ์
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง)
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและ
35
ปวส. หรือเทียบเท่า
สิ่งทอ)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและ
สิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
20
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
20
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
รวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
110
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
35
ปวส. หรือเทียบเท่า
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทียบเท่า)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
35

5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565
5.1.2 เข้าสู่ระบบการสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึกษา
รายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
5.1.3 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 ลำดับ
5.1.4 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
ในข้อ 4 จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
5.2 การชำระเงินค่าสมัคร
5.2.1 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบจากระบบการสมัครที่เว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
5.2.2 นำใบแจ้ง การชำระเงิน ไปชำระเงิ น ค่ าสมั ค ร 400 บาท พร้ อ มค่ าธรรมเนี ย ม ณ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565
6. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
7. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกบัน ทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-5 มิ ถุนายน
2565 ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.1 นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่
26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/
8.2 นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ผ่าน
ช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

8.2.1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ
8.2.2 ชำระผ่า นแอปพลิเคชัน ของธนาคารทุก ธนาคาร (Mobile Banking) ด้ว ยบาร์โค้ด ที่
แสดงอยู่ในใบแจ้งชำระเงิน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 7,000-8,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,650 บาท
9. ยื่นเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

