ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-----------------------------------------------------------ด้วยมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏเชีย งใหม่ ได้ ดาเนิ น โครงการสนั บ สนุ น ทุ น การศึก ษาบุ ต รของศิ ษ ย์เ ก่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับสมัครบุตรของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับ ปริญ ญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจ าปีก ารศึก ษา ๒๕๖๔ โดย
สนับสนุนทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. กาหนดการ
รายการ
ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร

วัน/เดือน/ปี
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้มีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ –
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒๑-๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๔
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ์

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกและ ๔-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนเข้าศึกษาต่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสาร
มิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานตัว

สถานที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

๒

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องเป็นบุตรตามกฏหมายของศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือวิทยาลัยครูเชียงใหม่
๒.๒ บิดาหรือมารดาของผู้สมัครต้องเป็นผู้ทที่ าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งในระดับ คณะ
หรือหน่วยงาน หลังสาเร็จการศึกษา โดยมีการรับรองจากคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ หรือสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือวิทยาลัยครูเชียงใหม่ หรือทาคุณประโยชน์ให้กับระดับ
ชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองจากผู้นา ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป
๒.๓ ผู้สมัครมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
๒.๔ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒.๕ ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
๒.๖ ผู้สมัครต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร
๒.๗ ผู้สมัครมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
๒.๘ ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๓. เงื่อนไขของทุน
๓.๑ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ ตลอดระยะเวลา
ของหลักสูตร (๔ ปีการศึกษา) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบ เช่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าประกันของเสียหาย ค่าที่พัก ค่าครองชีพ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ (ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
๓.๓ ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาของ
การรับทุน หากผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาในปีการศึกษา
ถัดไป
๓.๔ หากผู้ได้รับ ทุนที่ได้รับการคัดเลือกตามปกติจากระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (TCAS CMRU) ในรอบ ๑-๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ไปแล้ว จะไม่ได้
รับการคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้จ่ายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปแล้ว
๓.๕ ผู้ได้รับทุนจะต้องทางานช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จานวน ๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาโดยผ่านกองพัฒนานักศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ ภาควิชาที่นักศึกษา
สังกัด หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
๓.๖ การพิจารณาให้ทุนเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

๓

๔. การสิ้นสุดการให้ทุน
๔.๑ ผู้รับทุนสละสิทธิ์
๔.๒ ผู้รับทุนพ้นจากสภาพนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย โดยมีความผิดทาง
ระเบียบวินัยหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของทุน
๔.๓ ผู้รับทุนย้ายจากหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน เพื่อไปเรียนในหลักสูตรอื่น
๔.๔ ผู้รับทุนมีโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้
๔.๕ ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุน
๔.๖ เมื่อตรวจสอบพบว่าผู้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
๕. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
๕.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๖ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๙ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๑๐ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี

วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต (ค.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

๖. สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนทุนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนทุนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับ
จากตารางแนบท้ายประกาศ

๔

๗. การรับสมัครเข้าศึกษา
๗.๑ เข้าสู่ระบบการสมัครที่เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
๗.๒ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา ได้ไม่เกิน ๒ อันดับ
๗.๓ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดในข้อ ๖ จะไม่มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
๗.๔ ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ พร้อมแนบส่งพร้อมเอกสารและ
หลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามที่อยู่ระบุด้านล่าง วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
หลักฐานการสมัคร คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับ
ในวันส่ง ต้องไม่เกิน ๓ วันทาการ
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
๑) สาเนาบัตรประชาชน
๒) ใบแสดงผลการเรียน
๓) ใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
๕) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
๖) เอกสารรับรองของบิดาหรือมารดาในการเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จากคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย
๗) ไม่เสียค่าสมัคร
เรียน คณะกรรมการดาเนินการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๐๒ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
หมายเหตุ: กรณีส่งใบสมัครและสาเนาหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามกาหนดหรือขาด
หลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง หรือใบสมัครที่ไม่ผ่านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
๘. เกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกผู้รับทุนโดยคณะกรรมการ พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียน การสอบ
สัมภาษณ์ และเอกสารรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้รับทุ นได้ทาคุณประโยชน์ให้มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จากคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้รับทุน
ได้ท าคุณ ประโยชน์ให้กั บระดับชุมชน ท้ องถิ่นขึ้นไป โดยมี ห นัง สือรับ รองจากผู้นา ชุมชน ท้ องถิ่น หรือ
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ้นไป ผลการพิ จารณาของคณะกรรมการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถือเป็นที่สิ้นสุด

๕

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิท ยาลัยประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นการรั บ ทุ น เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระห ว่ า งวั น ที่ ๔ -๙ มิ ถุ น ายน ๒ ๕๖ ๔ ทางเว็ บ ไซต์
www.tcas.cmru.ac.th หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน
(กรณีที่สาขาวิชาใดมีจานวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการไม่
พิจารณาให้ทุนสาขาดังกล่าว หรืออาจพิจารณาให้ทุนในสาขาอื่นที่มีผสู้ มัครไม่ครบก็ได้ โดยผลการพิจารณา
จากมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด)
๑๐. การยื่นเอกสารรายงานตัว
รอประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๖

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลาดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

คณะครุศาสตร์
๑
การศึกษาพิเศษ
๒
เกษตรศาสตร์
๓
ฟิสิกส์
๔
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๕
เคมี
๖
ชีววิทยา
๗
คณิตศาสตร์
๘
คอมพิวเตอร์ศึกษา
๙
อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๐ เกษตรศาสตร์
๑๑ สัตวศาสตร์
๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑๓ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔ วัฒนธรรมศึกษา
๑๕ ศิลปะการแสดง
๑๖ ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ อุตสาหกรรมการ
บริการ
๑๗ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
๑๘ สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
๑๙ บัญชี
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั
การจัดการ (๔ ปี)
การตลาด (๔ ปี)

หลักสูตร

จานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

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

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

๒
๒
๒
๒

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

๒
๒
๒

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

วท.บ.
ศศ.บ.

๒
๒

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

บช.บ

๒

นศ.บ.
ศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

๒
๒
๒
๒

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ/
การพาณิชย์/ปวช.พาณิชย์
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

๗

ลาดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

๒๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๔ ปี)
๒๕ เทคโนโลยีดิจิทลั ทางธุรกิจ (๔ ปี)
๒๖ การเป็นผูป้ ระกอบการ
๒๗ ธุรกิจระหว่างประเทศ
๒๘ นวัตกรรมธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๙ เคมี
๓๐ ชีววิทยา
๓๑ คณิตศาสตร์
๓๒ สถิติประยุกต์
๓๓

- แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
- แขนงสถิตปิ ระยุกต์และการวิจัย
คหกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาธารณสุขชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๔๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๖ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๔๘ การจัดการการค้าชายแดน
สารองทุน
๔๙ สารองทุน

หลักสูตร

จานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

๒
๒
๒
๒
๒

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

๒
๒
๒
๒

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

วท.บ.

๒

รับทุกแผนการเรียน

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

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.

๒
๒
๒
๒

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

-

๒

-

