ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ได้ดำเนิน การจัดการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ภาคพิ เศษ
เพื่อเป็ นการพัฒ นาและเพิ่มพูน สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เพิ่มพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงานคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคพิ เศษ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดย 1 ปีการศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอน 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 และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครจำนวน 22 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 4 ปี
(เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า)

เกษตรศาสตร์
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง

รวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

40
40
40
40
40
40
40

จำนวน
หมู่เรียน
1
1
1
1
1
1
1

280
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จำนวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

การท่องเที่ยว
การพัฒนาชุมชน
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รวม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

จำนวนรับ
50
50
40
40
40
220

จำนวน
หมู่เรียน
1
1
1
1
1
5

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

จำนวน
หมู่เรียน
1
1

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
รวม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

จำนวนรับ
50
50

3
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

จำนวนรับ
50
50

จำนวน
หมู่เรียน
1
1

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
ทุกแผนการเรียน
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
ทุกแผนการเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

จำนวนรับ

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ
การตลาด
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์
ดิจิทัล
การจัดการ

80
50
40

จำนวน
หมู่เรียน
2
1
1

40

1

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์
ดิจิทัล
รวม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

40

1

250
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ปริญญาตรี 4 ปี
(เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชา
การบัญชี

ปริญญาตรี 4 ปี
การบัญชี
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า)
รวม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

จำนวนรับ
40
40
80

จำนวน
คุณสมบัติเฉพาะ
หมู่เรียน
สาขาวิชา
1
วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ
การพาณิชย์ หรือ
ปวช.พาณิชย์
1
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าทางบัญชี
2

4
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี
นิเทศศาสตร์
รวม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จำนวนรับ
50
50

จำนวน
หมู่เรียน
1
1

คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา
รับทุกแผนการเรียน

อนึ่ ง กรณี ผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ แ ละพื้ น ความรู้ ไม่ ต รงกับ พื้ น ความรู้ เฉพาะสาขาวิช าที่ ก ำหนด
จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ/หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลักฐานเท็จ โดยผู้สมัคร
จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้
4. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อ กสาขาวิช าเรี ย งลำดั บ ตามความต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาได้ 2 ลำดั บ โดยเลื อ กได้
ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้
5. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร
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 หรือยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ตามข้อบังคับฯ
5.2 ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
5.4 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.5 กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู / อาจารย์ของ
สถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครในทุกหลักสูตร ทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้อง
ได้รับความยินยอมให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด
7. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
7.1 ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์และบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
โดยเข้าสู่ระบบการสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 มิถุนายน 2564
7.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน – 1 มิถุนายน 2564
โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท รวมเป็น 410 บาท
7.3 ผู้สมัครจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเป็นหลักฐาน ผู้ที่ไม่ชำระเงินตามข้อ 7.2
ถือว่าการสมัครเข้าศึกษาเป็นโมฆะ
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7.4 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
7.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกประวัติรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต http://reg.cmru.ac.th/
ในระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2564
8. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิตศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8,000 บาท
9,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท

8.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

