ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนิน การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติง านในหน้าที่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เพิ่มพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงานคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การรับ บุ ค คลเข้ า ศึก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึ กษา 2565 เป็นไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
จั ด การเรี ย นการสอนในวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เรี ย นช่ ว งเวลา 08.00-18.00 น. โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา
มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน
2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน
รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน
จากรายวิชาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน
รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
2.6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

2
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จากตาราง
แนบท้ายประกาศ
4. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาเรียงลำดับตามความสนใจเข้าศึกษาได้ 2 ลำดับ
5. พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร
5.1 พื้นความรู้ของผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
(3) กรณีที่มีพื้นความรู้สูงกว่า (1) หรือ (2) เมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วสามารถ
ขอเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ
5.3 ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
5.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สัง คมรัง เกียจ หรือโรคสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่ อ
การศึกษา
5.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
อนึ ่ ง กรณี ผ ู ้ ส มั ค รที่ ม ี พ ื ้ น ความรู้ แ ละคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามที่ ส าขาวิ ช ากำหนด จะถื อ ว่ า
ขาดคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ
จากมหาวิทยาลัยได้
6. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
6.1 ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัครและบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
โดยเข้าสู่ระบบการสมัครที่ http://tcas.cmru.ac.th/
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 มิถุนายน 2565
6.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 มิถุนายน 2565
โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท รวมเป็น 410 บาท
6.3 ผู้สมัครจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่ไม่ชำระเงินตามข้อ 6.2
ถือว่าการสมัครเข้าศึกษาเป็นโมฆะ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ทาง เว็ บ ไซต์ http://tcas.cmru.ac.th/
ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2565
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8. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/ ระหว่าง
วันที่ 9-17 มิถุนายน 2565
9. รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากิจกรรม และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
9.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
8,000 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
9,000 บาท
นิเทศศาสตรบัณฑิต
8,000 บาท
บัญชีบัณฑิต
8,000 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
8,000 บาท
นิติศาสตรบัณฑิต
8,000 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8,000 บาท
9.2 ค่ากิจกรรม 1,965 บาท
9.3 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
10.การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากิจกรรม และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่ากิจกรรม และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง
การชำระเงิน ดังนี้
10.1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ
10.2 ชำระผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ของธนาคารทุ ก ธนาคาร (Mobile Banking) ด้ ว ยบาร์ โ ค้ ด ที่ แ สดงอยู ่
ในใบแจ้งชำระเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ

คณะ/สาขาวิชา

1
2
3
4

เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์

5
6
7
8

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
ภาษาจีน

9
10
11

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

จำนวน จำนวน
รับ หมู่เรียน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
รวม

20
20
20
20
80

1
1
1
1
4

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

ศศ.บ.
ศศ.บ.
น.บ.
ศศ.บ.

30
30
50
30

1
1
1
1

ศศ.บ.
ศศ.บ.
รป.บ.
รวม

30
30
50
250

1
1
1
7

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ศิลป์-ภาษาจีน หรือ
มีพื้นฐานภาษาจีน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

12
13

วิทยาการจัดการ
การจัดการ
การจัดการ (เทียบโอน)

บธ.บ.
บธ.บ.

80
40

2
1

14
15

การตลาด
การบัญชี

บธ.บ.
บช.บ.

50
40

1
1

16
17
18

การบัญชี (เทียบโอน)
นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน)

บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

40
50
40

1
1
1

บธ.บ.

40

1

380

9

19

รวม

รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.
ทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ม.6 รับทุกแผนการเรียน หรือ
ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม
อนุปริญญา/ปวส.บัญชี
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญา/ปวส.
ทุกแผนการเรียน

5
ลำดับ

คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร

จำนวน จำนวน
รับ หมู่เรียน

20
21
22
23

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

40
40
40
40

1
1
1
1

24

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)

วท.บ.

40

1

200

5

30
30
30
30
30

1
1
1
1
1

รวม
25
26
27
28
29

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
การจัดการการค้าชายแดน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)

บธ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

รวม 150
รวมทั้งหมด 1,060

5
30

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชา
ช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง
และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา)
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส.หรือเทียบเท่า
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

