
  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------- 

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ   
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เพ่ิมพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงานคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 
1. วัน-เวลาการเรียน 
 จัดการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเรียนช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563   
 
2.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา 
  2.1   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี        วุฒิที่ได้รับ   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)        
  2.2   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
            ระดับปริญญาตรี 4 ปี          วุฒิที่ได้รับ   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    
           ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
  2.3   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)    
  2.4  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    จากรายวิชาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
  2.5   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน 
    รายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วุฒิที่ได้รับ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
  2.6  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)    
  2.7  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
   ระดับปริญญาตรี  4 ปี       วุฒิที่ได้รับ   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)    
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3.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร   
 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครจ านวน 18 สาขาวิชา ดังนี้ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี  การท่องเที่ยว 100 2 

การพัฒนาชุมชน 100 2 
ภาษาจีน 40 1 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 1 

รวม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 280 6 

  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 40 1 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 2 
ปริญญาตรี 4 ปี  

(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 40 1 

รวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  160 4 

 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

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

รวม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 50 1 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี 40 1 
ปริญญาตรี 4 ปี  

(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า) 

การบัญชี 80 2 

รวม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  120 3 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 100 2 

การตลาด 50 1 
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 

50 1 

ปริญญาตรี 4 ปี  
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า) 

การจัดการ 50 1 
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 

50 1 

รวม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 300 6 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 
ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ 100 2 

รวม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 100 2 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา จ านวนรับ จ านวนหมู่เรียน 

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

รวมทั้งหมด 1,110 24 
 
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  
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 5.4 กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานองค์การของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเป็นครู / อาจารย์ของ 
  สถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครในทุกหลักสูตร  ทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้อง

ได้รับความยินยอมให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด  
 
6.  เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา พื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 

(เทียบโอนจากอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า) 

การบัญชี ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า             
ทางบัญชี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
(เทียบโอนจากอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่า) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
(เทียบโอนจากอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่า) 

การจัดการ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ า  
ทุกแผนการเรียน 

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการพาณิชย์
ดิจิทัล 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

 
 อนึ่ง  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด  
จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ/หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลักฐานเท็จ โดยผู้สมัคร
จะไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้ 
 
7. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร 
 7.1 ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์และบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
  โดยเข้าสู่ระบบการสมัครที่  http://www.tcas.cmru.ac.th   
  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 11 มิถุนายน 2563 
 7.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครแล้วน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระเงินที่  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน –  
  11 มิถุนายน 2563  โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  400 บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคาร   
  10 บาท  รวมเป็น  410  บาท 
 7.3 ผู้สมัครจัดเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครเป็นหลักฐาน  ผู้ที่ไม่ช าระเงินตามข้อ 7.2   
  ถือว่าการสมัครเข้าศึกษาเป็นโมฆะ   
 7.4 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 16  มิถุนายน  2563 
 7.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกประวัติรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต http://reg.cmru.ac.th/ 
  ในระหว่างวันที่  16-20 มิถุนายน 2563 
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8.  ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
 8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 8,000 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 9,000 บาท 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 บาท 
บัญชีบัณฑิต 8,000 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 8,000 บาท 
นิตศาสตรบัณฑิต 8,000 บาท 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8,000 บาท 

 

 8.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท 
 8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,000 บาท 
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
                
    
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


