
  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
เร่ือง  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  

ประจ าปีการศึกษา 2560  
------------------------------- 

 
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เพ่ิมพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงานคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560  ส าเร็จด้วยความ
เรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 
1. ระยะเวลาการเรียน 
 ระยะเวลาเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ โดยเรียนช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. เข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 
1/2560  จ านวน 27 สาขาวิชา  
 
2.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา 
  2.1   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
            ระดับปริญญาตรี 4 ปี          วุฒิที่ได้รับ   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    
           ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
  2.2   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)    
  2.3  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    จากรายวิชาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
  2.4   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
  2.5  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   นิติศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)    
  2.6  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)    
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  2.7   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี        วุฒิที่ได้รับ   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)        
  
3.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร   
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี การโปรแกรมและการรักษาความ

ปลอดภัยบนเว็บ 
35 1 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 50 1 
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 30 1 
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 30 1 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 50 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 2 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 2 
สัตวศาสตร์ 30 1 

ปริญญาตรี 4 ปี  
(เทียบโอนจากอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 50 1 

รวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  415 11 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ 150 3 

รวม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 150 3 
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี 50 1 
ปริญญาตรี 4 ปี  

(เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า) 

การบัญชี 50 1 

รวม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  100 2 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 200 4 

การตลาด 150 3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 1 

 การเป็นผู้ประกอบการ 50 1 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ 40 1 
 การจัดการธุรกิจนานาชาติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
40 1 

ปริญญาตรี 4 ปี  
(เทียบโอนจากอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า) 

การจัดการ 200 4 
การเป็นผู้ประกอบการ 50 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 1 

รวม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 810 17 
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ 150 3 

รวม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 150 3 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 

ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 100 2 
รวม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 100 2 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี  การท่องเที่ยว 200 4 

การพัฒนาชุมชน 150 3 
ภาษาไทย 50 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

40 1 
 

รวม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 440 9 
รวมทั้งหมด 2,165 47 
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4.  เงื่อนไขการสมัคร 
          ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาเรียงล าดับตามความต้องการเข้าศึกษาได้  2  ล าดับ โดยเลือกได้ 
 ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้   
 
5.  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร 
  5.1  พ้ืนความรู้ของผู้สมัคร 
           (1)  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ต้องส าเร็จการศึกษา  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว  
           (2)  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  
    ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ก่อนวันรายงานตัว 
   (3) กรณีท่ีมีพ้ืนความรู้สูงกว่า (1)  หรือ (2)  เมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วสามารถ 
    ขอเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ตามข้อบังคับฯ 
 5.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 5.3  มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
 5.4  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
6.  เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา พื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ            
ปวช.บัญช ี

ปริญญาตรี 4 ปี         
(เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า) 

การบัญชี ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า             
ทางบัญชี หรือ ปวส.บัญชี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์  
(พืชไร่) 

เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์-เกษตร หรือ ปวช.เกษตร 

เกษตรศาสตร์  
(พืชสวน) 

เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์-เกษตร หรือ ปวช.เกษตร 

เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุก
แผนการเรียน หรือ ปวช.สถาปัตยกรรม 
หรือ ปวช.ก่อสร้าง 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

สัตวศาสตร์ เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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6.  เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (ต่อ) 
หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา พื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี         
(เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า) 

เทคโนโลยีวิศวกรรม
การก่อสร้าง 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี         
(เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า) 

การจัดการ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

การเป็นผู้ประกอบการ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 
7. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร 
 7.1  ศึกษารายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์ หรือขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์การสมัคร  
  ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน –  
  1  มิถุนายน  2560 
 7.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าสู่ระบบการสมัครที่      
  www.academic.cmru.ac.th  และศึกษารายละเอียดจากคู่มือการใช้งานใน Website  ดังกล่าว 
 7.3 ผู้สมัคร  Print  ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครแล้วน าใบแจ้งการช าระเงิน ไปช าระเงินที่  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  
  - 1 มิถุนายน  2560  โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  400 บาท  และค่าธรรมเนียม 
  ธนาคาร  10 บาท  รวมเป็น  410  บาท 
 7.4 ผู้สมัครจัดเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครเป็นหลักฐาน  ผู้ที่ไม่ช าระเงินตามข้อ 7.3   
  ถือว่าการสมัครเข้าศึกษาเป็นโมฆะ  และไม่มีสิทธิ์ยืนยันการเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 
 7.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่  7  มิถุนายน  2560 
 7.6 ผู้สมัครยืนยันการเข้าศึกษาและรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต www.academic.cmru.ac.th   
  ในระหว่างวันที่  7 – 10 มิถุนายน 2560 
 7.7 การพิจารณาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ านวนรับและหมู่เรียน 
  ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาเกินจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก 
  ล าดับก่อน-หลังของการสมัคร 
 
8.  ขั้นตอนและวิธีการรายงานตัว 
 8.1  รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ www.academic.cmru.ac.th  ในระหว่างวันที่  7 -10  มิถุนายน 
   2560  โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานตัว  พร้อมทั้ง Print เอกสารรายงานตัว 
   จากอินเทอร์เน็ต  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 8.2 ให้นักเรียน นักศึกษา ท าการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น   
  (ห้ามสวมชุดนักเรียนของสถาบันเดิม) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k  ในระบบรายงานตัวก่อนพิมพ์ 
  เอกสารการรายงานตัว 
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 8.3  น าเอกสารรายงานตัวตามข้อ 8.1  มารายงานตัวด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
      ในวันเสาร์ที่  10  มิถุนายน  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.  พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 
   (1) แบบฟอร์มการรายงานตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ Print จากอินเทอร์เน็ต  
    (ข้อ 8.1)   จ านวน 1 ฉบับ  
   (2)   ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
    กรอกรหัสนักศึกษา และสาขาวิชา จ านวน 1 ฉบับ  พร้อมน าใบรายงานผลการเรียน
    ฉบับจริงแนบท้าย 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1 ฉบับ พร้อมน า 
    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแนบท้าย 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  2 ฉบับ 
    พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงแนบท้าย 
   (5) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
    จ านวน  2 ฉบับ พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบท้าย 
   (6) รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1  รูป  
    (ติดรูปถ่ายบนเอกสารจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาของธนาคาร)   
   (7) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  ดังนี้ 
   -  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   ประมาณ  8,000-9,000 บาท  
   -  ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 20,000 บาท  
   -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท 
   -  ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ  1,560  บาท  
   (8) ต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
   (9) หากไม่มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560  ถือว่าสละสิทธิ์ 
    ในการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หมายเหตุ 1. เอกสารการรายงานตัวต้องมีครบทุกอย่าง  หากเอกสารการรายงานตัวไม่ครบ   
  จะไม่รับรายงานตัว  และถือว่าสละสิทธิ์ 
 2. หากผู้รายงานตัวใช้เอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์  จะถูกคัดชื่อออกจากการขึ้นทะเบียน 
  เป็นนักศึกษา 
       
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.   2560 
                
 
 
        ถนัด  บุญชัย 
                       (อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย) 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


