กำหนดกำรรับสมัครเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
รำยละเอียด
1 การรับสมัคร
- ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง /
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต
2
3
4
5

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
การสอบวัดความรู้พนื้ ฐาน (ระดับปริญญาโท)
- ชาระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้พื้นฐาน
วิชาละ 400 บาท
- แสดงหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสอบ
ก่อนเข้าสอบ
วิชาพืน้ ฐาน ได้แก่
- คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
- ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
6 การประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน
7 การบันทึกประวัตินักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
และพิมพ์เอกสาร เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา
8 - การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
- การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9 ลงทะเบียนวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต
10 - การเข้าชั้นเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
- การเข้าชั้นเรียน ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
11 การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

หมำยเหตุ *
**

วันที่

เวลำ

สถำนที่

ทุกวัน
บัณฑิตวิทยาลัย
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง (ยกเว้นวันหยุด ชั้น 13 อาคาร 27
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
นักขัตฤกษ์)
หรือเว็บไซต์*
9.00 – 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
16.00 น.
เว็บไซต์*
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
9.00 – 16.00 น. ชั้น 12 อาคาร 27
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
16.00 น.
เว็บไซต์*
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
8.30 – 9.00 น.
สานักดิจิทลั ฯ

9.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
ถึง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 9.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 18 มิถนุ ายน 2561 8.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
8.00 – 18.00 น.
รอประกาศ
-

เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
เว็บไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmru.ac.th

สานักดิจิทลั ฯ
ชั้น 12 อาคาร 27
เว็บไซต์*
เว็บไซต์**
บัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 13 อาคาร 27
เว็บไซต์**
ธนาคารกรุงเทพ
(ทุกสาขา)

1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กาหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร

สาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รวม

แผนการเรียน
แบบ 2.1
แผน ก2
แผน ก2
แผน ข
แผน ก2
แผน ก2
แผน ก2
-

ปีการศึกษา 2561
ปกติ
5
15
10
10
5
45

พิเศษ
5
15
25
10
10
10
75

รวม
10
15
15
25
20
20
15
120

1. หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน แผนการเรียน และจานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
หมายเหตุ

หลักสูตร / สาขาวิชาใดที่มีจานวนผู้สมัคร น้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่เปิดการเรียนการสอน และไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครทุกกรณี

2. การรับสมัคร
2.1 ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏ
เฉลิ มพระเกี ยรติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ระหว่ างวั นอั งคารที่ 12 ธั นวาคม 2560 ถึ ง วั นพุ ธที่ 25
เมษายน 2561 เปิดทาการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 –16.00 น.
2.2 ยื่นเอกสารการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รทางอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถกรอกข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
http://www.graduate.cmru.ac.th และบันทึกข้อมูล ระหว่างวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 25
เมษายน 2561 และชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
3. การชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
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ระดับปริญญาเอก
1,000
บาท / ครั้ง
ระดับปริญญาโท
500
บาท / ครั้ง
3.1 หลักสูตรที่สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)
ได้แก่
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง...
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย)”
เลขที่บัญชี 547–0–47292–2
ระบุว่า ชาระค่าสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งหลักฐานการชาระเงินมายังโทรสาร หมายเลข 053 – 885871
3.2 หลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง...
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย)”
เลขที่บัญชี 821–289065–5
ระบุว่า ชาระค่าสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งหลักฐานการชาระเงินมายังโทรสาร หมายเลข 053 – 885999 หรือ 053 – 885990
หากผู้สมัครไม่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ หากชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงหลักฐาน
การชาระค่าสมัครทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th หรือหมายเลขโทรสารข้างต้น
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของทุกหลักสูตร
4.1.1 ระดับปริญญาเอก
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
- มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550

4.1.2 ระดับปริญญาโท
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- ส าเร็ จการศึกษาระดั บปริ ญญาตรีหรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในแต่ ละ
หลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ
- มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
4.2 คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรและสาขาวิชา
นอกจากคุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไปแล้ ว ผู้ ส มั ครบางหลั กสู ตร/สาขาวิ ช า ต้ องมี คุ ณสมบั ติ และหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร เฉพาะตามที่หลักสูตรและสาขาวิชากาหนด ดังนี้
4.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่ผ่านการทาวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษา
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การรับรอง
- หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไม่ได้ผ่านการทาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็ นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้ อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่ จะท า
วิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
4.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิ (พิจารณาจากหลักฐานการสาเร็จการศึกษา)
- เป็นผู้มีความสนใจที่จะเพิ่มความรู้ ประสบการณ์และทักษะทางการใช้ภาษาไทยให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี (พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์)
- มีประสบการณ์ตามที่ คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
4.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ให้การรับรอง และต้องมีคะแนนสอบเข้าผ่านเกณฑ์หรือคะแนน TOEFL (iBT) 64 ขึ้นไป หรือ IELTS 5 ขึ้นไป
- มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
4.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา สาธารณสุข
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
- มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
4.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
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- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิ (พิจารณาจากหลักฐานการสาเร็จการศึกษา)
- เป็นผู้มีความสนใจที่จะเพิ่มความรู้ ประสบการณ์และทักษะการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี (พิจารณา
จากการสอบสัมภาษณ์)
4.2.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามกาหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ทรงผมเรียบร้อยไม่บังตา (ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
(ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)
3) สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
5) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือสาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน
7) ประวัติการทางาน (ถ้ามี)
8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
9) หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10) หลักฐานประกอบตามที่ระบุในสาขาวิชาที่สมัคร เช่น
- เค้าโครงการวิจัย (Research Proposal) (ถ้ามี)
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
11) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท

1 ฉบับ
3 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1,000 บาท / ครั้ง
500 บาท / ครั้ง

Documentary requirements (for foreign student)
1) 1 printed application form or 1 filled application form
2) 3 formal photos (1 x 1 inches and must be taken within the last 6 months)
3) 2 transcript of academic record
4) 2 certificate of graduation
5) 2 passport copies
6) 1 certificate of change of name – surname / certificate of marriage
7) 1 certificate of work experience
8) 1 résumé (If any)
9) 1 letter of recommendation
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10) research proposal / portfolio (if any)
11) application fee
- Doctorate degree
- Master degree

1,000 Baht
500 Baht

6. ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ก่อนยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่
ยื่ นใบสมั คร พร้ อมหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระค่ าธรรมเนี ยมการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ถึงวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
ทุกกรณี
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลั ยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์ สอบคัดเลื อก วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา
16.00 น. เป็นต้นไป ณ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
8. การสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและ / หรือสัมภาษณ์)
บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. การประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
เวลา 16.00 น. ณ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
10. การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ระดับปริญญาโท)
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ชาระค่าธรรมเนียมการสอบ และแสดงหลักฐานการชาระก่อนเข้าสอบ ณ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
เวลา 9.00 – 12.00 น.
- วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
เวลา 13.00 – 16.00 น.

กรณีที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันที่สมัคร) ให้นาผลการทดสอบ
ฉบับจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเว้นการสอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
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ระดับปริญญาโท
- คะแนน TOEFL
- คะแนน IELTS
- คะแนน CMRU – GEP Test

ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ระดับปริญญาเอก
- คะแนน TOEFL
- Paper – based Test (PBT)
- Computer – based Test (CBT)
- Internet – based Test (IBT)
- คะแนน IELTS
- คะแนน TU – GET
- คะแนน CU – TEP
- คะแนน CMRU – GEP Test

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

500
173
61
5.0
550
70
60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป ณ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.cmru.ac.th
11. การบันทึกประวัตินักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ บันทึกประวัติ
นักศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต http://www.reg.cmru.ac.th และพิมพ์เอกสาร เพื่อรายงานตัวเป็นนั กศึ กษา
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
12. การปฐมนิเทศนักศึกษา และการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา วันเสาร์ที่
12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. และรายงานตัวเป็นนักศึกษา เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ที่ไม่ได้
รายงานตัวเป็นนักศึกษา และไม่ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
หลักฐานประกอบการรายงานตัว
1) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ทรงผมเรียบร้อยไม่บังตา (ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2) สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
3) สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
5) สาเนาทะเบียนบ้าน
6) สาเนาทะเบียนสมรสหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
7) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ของ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ (ถ้ามี)
8) หลักฐานประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
13. การลงทะเบียนวิชาเรียน

2
2
2
3
1
1
1

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.cmru.ac.th ตามที่หลักสูตรกาหนด วันเสาร์ที่
12 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
14. การเข้าชั้นเรียน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

เวลา 8.00 – 18.00 น.
เวลา 8.00 – 18.00 น.

15. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) โดยกาหนดการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
15.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
15.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 ค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ เมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
40,000 บาท 50,000 บาท
ภาษาไทย
25,000 บาท
ภาษาอังกฤษศึกษา
15,000 บาท 25,000 บาท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
18,000 บาท 28,000 บาท
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
18,000 บาท 28,000 บาท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
15,000 บาท 25,000 บาท
 สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ
15,000 บาท (ทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท)
 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาละ 400 บาท
กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านวิชาความรู้พื้นฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาละ 1,800 บาท
 ค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

