ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)
----------------------ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดาเนินการรั บสมัครนักศึกษาประเภท
สอบคัดเลือกภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ดังมีรายละเอียด
ดังนี้

1. กาหนดการสอบคัดเลือก
รายการ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

รับสมัครนักศึกษาสอบคัดเลือก
ประกาศผังที่นั่งสอบ
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
สอบความรู้ทางวิชาชีพ

8 – 19 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
www.msc.cmru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

22 มิถุนายน 2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาและบันทึกประวัติทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว

22 – 24 มิถุนายน 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว
เป็นนักศึกษาพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

24 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559

27 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เข้าค่ายปรับพื้นฐานก่อนเรียน

27 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

27 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

20 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
www.msc.cmru.ac.th
ทางอินเทอร์เน็ต
www.cmru.ac.th
www.academic.cmru.ac.th
www.msc.cmru.ac.th

2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 24 มิถุนายน 2559
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นๆต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ต้องไม่โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

*** อนึ่ง

กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดจะไม่มี
สิท ธิสอบ และรายงานตัว เข้า ศึกษาในสาขาวิชานั้น และกรณีผู้สมัครเป็นข้า ราชการ หรือ พนักงานองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู / อาจารย์ของสถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตร ทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด

3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
วุฒิที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
********************************

(วท.บ.)
(ศศ.บ.)
(วท.บ.)

4. การรับสมัครเข้าศึกษา
ผู้สมั ค รสามารถขอรับ เอกสารการสมั ครได้ ที่ วิท ยาลัยแม่ฮ่ องสอน ตั้ง แต่ วัน ที่ 8 – 19 มิ ถุน ายน
2559
4.1 การรับสมัคร ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1.1 สมัคร ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2559
4.1.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ ไม่เกิน 2 ลาดับ
4.1.3 ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการสอบไม่ตรงกัน หากเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบตรงกัน
ต้องเลือกสอบเพียง 1 สาขาวิชา
4.1.4 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่ กาหนดในข้อ
4 จะไม่มีสิทธิสอบ และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
*** หมายเหตุ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 100 บาท

5. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการและการสอบวัดแววความเป็นครู
5.1 การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
5.1.1 ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ ในวันที่ 21 มิถุนายน
2559 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
5.1.2 วิชาที่สอบ
ก. สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

6. กาหนดวิชาที่สอบ
6.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ทุกหลักสูตร สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

7. ตารางสอบ
7.1 ตารางสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เวลาสอบ
วันสอบ
21 มิถุนายน 2559

09.00 – 12.00 น.
ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

8. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ
8.1 ข้อสอบภาคทฤษฎี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
8.1.1 วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ มีขอบข่าย ดังนี้
- ภาษ าไทย สอบเนื้ อ หา ความรู้ ภ าษาไทยตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทย (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) หลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม และประวัติ
วรรณคดี
- ภาษาอังกฤษ สอบเนื้อหา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับการอ่าน
เพื่ อ ความเข้ า ใจ ค าศั พ ท์ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ และความรู้ ด้ า นโครงสร้ า งทาง
ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา สอบเนื้อหา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับ มนุษย์
กับสังคม โครงสร้างสังคม การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมไทย ประชากรกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมไทย มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย การเมืองการปกครองและ
กฎหมายไทย ลัทธิและศาสนา ธรรมะ คุณธรรมในชีวิตประจาวัน ประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศ หลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
- คณิ ตศาสตร์ สอบเนื้อหา ความรู้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- วิ ท ยาศาสตร์ สอบเนื้ อ หา เกี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต าม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและกระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซด์
http://www.msc.cmru.ac.th/

10. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต http://www.academic.cmru.ac.th/
http://www.msc.cmru.ac.th/ และรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ค่า
อุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ และค่าอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
สิ่งที่ต้องนาไปในวันรายงานตัว
1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.academic.cmru.ac.th และ
http://www.msc.cmru.ac.th/ ในระหว่าง วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559
โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานตัวพร้อมทั้ง Print หลักฐานการรายงานตัวจาก
อินเทอร์เน็ตหากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นักเรียน นักศึกษา ทาการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k ในระบบรายงานตัวก่อนพิมพ์เอกสารการรายงานตัว
3. นาเอกสารรายงานตัวในข้อ 1 นามารายงานตัว ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น. พร้อมกับหลักฐาน

ต่อไปนี้
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ Print จากอินเทอร์เน็ต
(ข้อ 1) 2 ฉบับ
(2) ใบรายงานผลการเรียน(Transcript) ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสารลงลายมือชื่อ
รหัสนักศึกษา และสาขาวิชา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 4 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมฉบับถ่ายเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง 2 ฉบับ
(4) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับถ่ายเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง 4 ฉบับ
(5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสารลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง 4 ฉบับ
(6) รูป ถ่ ายภาพสี ห น้ า ตรง สวมเสื้ อ เชิ้ ต สี ข าว ขนาด 1 นิ้ ว จ านวน 2 รู ป ติ ด รู ป ถ่ า ย
บนเอกสารจากธนาคารเพื่อทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
(7) สาเนาคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ต (O-Net) จานวน 1 ใบ
(8) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 7,000-8,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 3,000 บาท
- ค่าอบรมภาษาอังกฤษ ประมาณ 600 บาท
(9) ต้องสาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
(10) หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ

1. เอกสารการรายงานตัวต้องมีครบทุกอย่าง หากเอกสารการรายงานตัวไม่ครบ
จะไม่รับรายงานตัว
2. หากผู้รายงานตัวใช้เอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะถูกคัดชื่อออกจากการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา

11. เงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้กาหนด ประมาณภาคเรียนละ 8,000 - 9,000 บาท

รายการชาระเงินโดยประมาณ
รายการ
1. ชาระเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
กิจกรรม และบริการสุขภาพ
2. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้วแต่สาขาวิชาประมาณ
3. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (สาหรับ
ภาคการศึกษาแรก)
4. ค่าอบรมภาษาอังกฤษ ประมาณ
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ

จานวนเงิน
3,000 บาท
8,000 – 9,000 บาท
1000 บาท
600 บาท
13,600 บาท

12. ทุนการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
1. ทุนประเภทเงินกู้ยืม
2. ทุนการศึกษาอื่น ๆ
สอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา สานักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 0-5388-5469

13. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ/วิชาชีพในการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สอบหรือไม่พิจารณาคาตอบของท่าน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ภายใน 30 นาที นับจากเวลากาหนดเริ่มสอบ
2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการกากับการสอบ
3. ห้ามนาเอกสารใด ๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ตลอดจน
อุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คานวณได้ เข้าห้องสอบเว้นแต่ไม้บรรทัด
ยางลบ นาเข้าได้
4. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการกากับการสอบทราบและจัดหาให้
5. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ
6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการกากับการสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะ
บันทึกไว้ทกี่ ระดาษคาตอบโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและจะไม่พิจารณาคะแนนทุกวิชา
7. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการกากับการสอบ ขณะหมดเวลาห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ
จนกว่ากรรมการกากับการสอบจะได้เก็บกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และ
ห้ามนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าทดสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่ง
กายสุภาพ สาหรับผู้ชายห้ามสวมเสื้อยืด หรือปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและห้ามสวมรองเท้าแตะ
สาหรับผู้หญิงห้ามสวมกางเกง และห้ามสวมรองเท้าแตะ
9. ในการทาข้อสอบ ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชาตามตัวอย่าง เช่น ก่อนลงมือทาข้อสอบ
ทุกครั้งให้เขียนเลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล ชื่อวิชาที่สอบ และระบายรหัสประจาตัวด้วยดินสอ 2B ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง
10. การระบายกระดาษคาตอบในวงกลมจะต้องใช้เฉพาะดินสอ 2B หรือดากว่าเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเขียน
อื่น ๆ
11. การระบายกระดาษคาตอบ ต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะใช้เครื่องหมายอย่างอื่น หรือระบาย
ไม่เต็มวงไม่ได้
12. เมื่อระบายผิดข้อ หรือต้องการแก้ไข จะต้องใช้ยางลบลบให้สะอาดที่สุดเสียก่อน แล้วจึงระบายข้อใหม่
ตามที่ต้องการ (ห้ามใช้น้ายาลบคาผิดแทนการใช้ยางลบ)
13 กระดาษคาตอบของแต่ละท่านจะต้องสะอาดและไม่มีรอยยับ ปราศจากรอยขีดหรือเครื่องหมายใด ๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มิฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการตรวจคาตอบจะถือว่าคาตอบของท่านไม่
ถูกต้องซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวท่านเอง

14. คำเตือน
1. ขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองจากผู้สมัคร โดยอ้างว่า
จะช่วยให้สอบเข้าเรียนได้ มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบในการกระทาดังกล่าว
2. การสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ เป็นการสอบความรู้เบื้องต้นของท่าน
ในการเข้าศึกษา ถ้าระดับคะแนนของท่านอยู่ในระดับที่สามารถเรียนได้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาตามลาดับ
3. มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดทาเอกสารแนะแนวการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
หากจะซื้อเอกสารที่มีบุคคลจัดทามาจาหน่าย โปรดใช้ดุลยพินิจของท่าน
4. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้สอบนาเครื่องสื่อสารใด ๆ เข้ามาในห้องสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

