ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน แผนการเรียน และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
หลักสูตร

สาขาวิชา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา
(วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
วิทยาการจัดการเรียนรู้
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ภาษาอังกฤษศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์
แบบที่ 1 ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
แบบที่ 2 ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจ
การเกษตรและอาหาร
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2565
ปกติ พิเศษ รวม
แบบ 1.1
5
5
แบบ 2.1
15
15
แบบ 1.1
5
5
แบบ 2.1
15
15
แบบ 1.1
5
5
แบบ 2.1
5
5
แผน ก แบบ ก2 30
30
แผน ข
แผน ก แบบ ก2 5
5
แผน ข
25
25
แผน ก แบบ ก2 100 100
แผน ก แบบ ก1 10
10
แผน ก แบบ ก2 10
10
แผน ข
20
20
แผน ก แบบ ก2 20
20
แผน ข
25
25
แผนการเรียน

แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

รวม

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี

15
15
10
10
95

15
15
10
10
20
20
20
360

30
30
10
10
10
10
20
20
20
455

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
2.1.1 ระดับปริญญาเอก
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.1.2 ระดับปริญญาโท
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรนั้น ๆ
2) มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา
2) มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้ างาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้บริหาร/อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบ 1 แบบ 1.1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
แบบ 2 แบบ 2.1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตร
2.2.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
2.2.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีส าขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2.2.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้
สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีส าขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

2.2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี จากสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาที ่ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ และต้องมีคะแนนสอบเข้าผ่านเกณฑ์ หรือคะแนน TOEFL (iBT)
70 ขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
2.2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
1) แบบที่ 1 ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
หรือสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีความประสงค์ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
2) แบบที่ 2 ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
หรือสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
2.2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 8 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสัม พั นธ์
กับหลักสูตร
2.2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตร
และอาหาร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2.2.12 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2.2.13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขาวิ ช าจากสถาบั น
การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ

3. การสมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาดำเนินการสมัครออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์ หลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันพุธที่
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่
1) รูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 2 Mb.
(.jpeg)
2) ระเบียนผลการเรียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Transcript)
(.pdf)
3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport No.) (.pdf)
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
(.pdf)
5) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(.pdf)
ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบจากระบบการสมัคร และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงิ น
ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
1) ระดับปริญญาเอก
1,000 บาท
2) ระดับปริญญาโท
500 บาท
หากผู ้ ส มั ค รไม่ ช ำระค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของการรั บ สมั ค ร มหาวิ ท ยาลั ย
จะไม่พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และไม่ประกาศชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส อบคัดเลื อก ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
5. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัย จัด สอบคัดเลือกเข้าศึกษาด้ว ยวิธ ีการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพฤหัส บดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
7. การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ระดับปริญญาโท)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
ผู้สอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 400 บาท (เงินสด) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
การสอบ ก่อนเข้าสอบ ระหว่างเวลา 8.30 – 9.00 น.
รายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
หลักการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
(เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
วิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหารฐานวิถีชีวิตใหม่
(เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
วิสาหกิจการเกษตรและอาหาร)

ระหว่างเวลา
9.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
15.00 – 17.00 น.

8. การประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ระดับปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
9. การบันทึกประวัตินักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลส่วนตัว และพิมพ์เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 11
พฤษภาคม 2565 ถึ ง วั น เสาร์ ท ี ่ 14 พฤษภาคม 2565 ทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
http://www.reg.cmru.ac.th
10. การปฐมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
และส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักฐานประกอบเอกสารรายงานตัว ได้แก่
1) รูปถ่ายสี ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว
2 รูป
2) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
2 ฉบับ
3) สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ
2 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
2 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
2 ฉบับ
6) สำเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
7) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
1 ฉบับ
11. การยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
11.1 ระดับปริญญาโท
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าที่กำหนดในข้อหนึ่ง
ข้อใดต่อไปนี้ ให้ยื่นผลคะแนนทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา ในข้อ 7 และการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
TOEFL
- Institutional Testing Program (ITP)
400
- Computer – based Test (CBT)
120
- Internet – based Test (IBT)
40
IELTS
3.5
TU – GET
400
CU – TEP
40
CMRU – TEP
57
CMU e-TEGs
40
TOEIC
650
11.2 ระดับปริญญาเอก
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าที่กำหนดในข้อหนึ่ง
ข้อใดต่อไปนี้ ให้ย ื่นผลคะแนนทดสอบที่บ ัณฑิตวิทยาลัย หากไม่มีผลคะแนนทดสอบ สามารถเข้าศึกษาได้
แต่จะต้องพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพื่อให้มีผลคะแนนทดสอบ ก่อนวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

TOEFL
- Institutional Testing Program (ITP)
- Computer – based Test (CBT)
- Internet – based Test (IBT)
IELTS
TU – GET
CU – TEP
CMRU – TEP
CMU e-TEGs

400
120
40
3.5
400
40
69
40

หมายเหตุ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
12. การลงทะเบียนวิชาเรียน
นักศึกษาที่ส่งเอกสารรายงานตัว และหลักฐานประกอบเอกสารรายงานตัวแล้ว ดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียน
ระหว่างวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล www.reg.cmru.ac.th
13. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระหว่างวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
1) ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยบาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในใบแจ้ง
ชำระเงิน หรือ
2) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
13.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
การบริหารการศึกษา
40,000 บาท 50,000 บาท
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
50,000 บาท
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
40,000 บาท
การบริหารการศึกษา
25,000 บาท
การบริหารการศึกษา (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
25,000 บาท
วิทยาการจัดการเรียนรู้
25,000 บาท
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
18,000 บาท 28,000 บาท
ภาษาอังกฤษศึกษา
15,000 บาท 25,000 บาท

การสอนวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตร
และอาหาร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การบริหารธุรกิจ

18,000 บาท 28,000 บาท
18,000 บาท
18,000 บาท 28,000 บาท
15,000 บาท 25,000 บาท
15,000 บาท 25,000 บาท

