ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
รอบรับเพิ่มเติม
--------------------------------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
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565
รอบรับเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7
และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
รวมถึ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ใน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า (Thai University Central Admission System : TCAS) มห าวิ ท ยาลั ย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญ ญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดการ
รายการ
รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ชำระเงินค่าสมัคร

วัน/เดือน/ปี
7-17 มิ.ย. 2565
7-17 มิ.ย. 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา

7-17 มิ.ย. 2565
7-17 มิ.ย. 2565

สถานที่
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2.2 ผู้ส มั ค รเข้า ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี (เที ย บโอนรายวิ ช าจากอนุ ป ริญ ญาหรื อ เที ยบเท่ า)
ต้ องเป็ น ผู้ สำเร็จการศึ กษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือเที ยบเท่ า ก่ อ นวั นเปิ ดภาคการศึ กษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565
2.3 เป็นผู้มผี ลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา โดยให้เป็นไปตามข้อที่ 4
2.4 ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
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2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า
ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในระบบรับสมัครเป็นเท็จ ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้
แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
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4. สาขาวิชาที่เปิดรับ คุณสมบัติการรับสมัคร
ลำดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

1

ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.

5

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

2

การศึกษาพิเศษ

ค.บ.

3

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

3

คณิตศาสตร์

ค.บ.

4

1. วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

4

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ค.บ.

5

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

5

เคมี

ค.บ.

23

1. วิทย์-คณิต
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

6
7

จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ชีววิทยา

ศศ.บ.
ค.บ.

3
9

รับทุกแผนการเรียน
1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

8

ดนตรีศึกษา

ค.บ.

3

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

9

นาฏศิลป์

ค.บ.

18

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

10

ฟิสิกส์

ค.บ.

11

1. วิทย์-คณิต
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

11

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค.บ.

6

1. วิทย์-คณิต
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

12

ศิลปศึกษา

ค.บ.

12

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

13

สังคมศึกษา

ค.บ.

6

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

14

อุตสาหกรรมศิลป์

ค.บ.

11

1. รับทุกแผนการเรียน
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

15
16
17

เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
28
สัตวศาสตร์
วท.บ.
9

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
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ลำดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สาขาวิชา/หลักสูตร
หลักสูตร จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดนตรีสากล
ศป.บ.
9
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาฝรัง่ เศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ศศ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
ภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
วท.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
ศิลปะการแสดง
ศศ.บ.
15
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการ (4 ปี)
บธ.บ.
20
รับทุกแผนการเรียน
การจัดการ (เทียบโอนฯ)
บธ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
การตลาด (4 ปี)
บธ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
บธ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (4 ปี)
บช.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
บช.บ.
80
รับทุกแผนการเรียน
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี)

31

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)

บธ.บ.

20

รับทุกแผนการเรียน

32

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)

บธ.บ.

30

รับทุกแผนการเรียน

33
34
35

ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
นิเทศศาสตร์
นศ.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
ศ.บ.
15
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วท.บ.
27
รับทุกแผนการเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน)
วท.บ.
30
ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
คณิตศาสตร์
วท.บ.
30
วิทย์-คณิต
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
34
ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ง
(เทียบโอนฯ)
ทอและเครื่องแต่งกาย/ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและสิ่งทอ /
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่อง
แต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และ

36
37
38
39
40
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ลำดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

หลักสูตร จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า)

41
42
43
44

คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
ชีววิทยา
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

5
15
11
11

รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)

45
46
47

เทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

30
10
20

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า(ประเภทวิชาช่าง
สถาปัตยกรรมก่อสร้างและสาขาที่เกี่ยวข้อง)

48
49
50
51

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
6
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ.
30
วิทย์-คณิต
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
วท.บ.
10
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.บ.
30
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)
วท.บ.
30
ปวส.หรือเทียบเท่า
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ.
20
รับทุกแผนการเรียน
สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
10
รับทุกแผนการเรียน

52
53
54
55
56

5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2565
5.1.2 เข้าสู่ระบบการสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึกษา
รายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
5.1.3 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ 1 สาขาวิชา

-6-

5.1.4 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
ในข้อ 4 จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
5.2 การชำระเงินค่าสมัคร
5.2.1 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบจากระบบการสมัครที่เว็บไซต์
http://www.tcas.cmru.ac.th/
5.2.2 นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงิน ค่าสมัคร 400 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม ณ สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ กรณี ที่ผู้สมัค รชำระเงินหลังจากที่สาขาวิชาที่รับสมัครเกินจำนวนรับที่
มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มีจำนวนรับ
คงเหลือ
6. การพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาเกินจำนวนรับที่มหาวิทยาลัย
กำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากลำดับก่อน-หลังของการชำระเงินค่าสมัคร ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. บันทึกประวัตินักศึกษาและส่งเอกสารรายงานตัว
7.1 ให้ ผู้ผ่ านการคั ดเลื อกบั นทึ ก ประวัติ เข้าศึ กษาทางอิน เทอร์เน็ ต http://reg.cmru.ac.th/
ในระหว่ างวัน ที่ 7-17 มิ ถุน ายน 2565 พร้ อมชำระค่าธรรมเนี ย มการศึก ษา ค่าประกัน ทรัพ ย์สิ น
เสียหาย ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ค่าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่
และค่าหอพัก (ถ้ามี) ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2565 ซึ่ง มี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 17,000-30,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
(1) สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งเข้ า หอพั ก นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ณ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต้องชำระเพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าหอพัก 5,000 บาท
- ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท
(2) สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องชำระเพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าหอพักอิงดอยและกลางดอย ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
- ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท
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7.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*

(4) สำเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
กรอกรหัสนักศึกษา และสาขาวิชา จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
7.3 นำเอกสารรายงานตั ว พร้ อ มหลั ก ฐานในข้ อ 7.2 ส่ ง สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

