ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
----------------------ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภท
สอบคัดเลือกภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2559 ดัง
มีรายละเอียด ดังนี้

1. กําหนดการสอบคัดเลือก
รายการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครนักศึกษาสอบคัดเลือก
16 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2559
ประกาศผังที่นั่งสอบ
18 พฤษภาคม 2559
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
สอบความรู้ทางวิชาชีพ
30 – 31 พฤษภาคม 2559
สอบวัดแววความเป็นครู (สําหรับหลักสูตรครุศาสตร์)

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

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 มิถุนายน 2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาและบันทึกประวัติทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว

10 – 17 มิถุนายน 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว
เป็นนักศึกษาพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

18-19 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559

24 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เข้าค่ายปรับพื้นฐานก่อนเรียน

1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติและพืน้ ความรู้ของผูส้ มัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่ เคยมี ป ระวัติเป็ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพผิด ปกติซึ่งจะเป็ น อุป สรรคและก่อให้ เกิดความ
เสียหายในการประกอบอาชีพครู
2.2 คุณสมบัติและพืน้ ความรู้ของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่น นอกเหนือจาก ข้อ 2.1
2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอืน่ ๆต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทัว่ ไป
(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

กรณี ผู้สมัครมีคุณ สมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดจะไม่มี
สิท ธิส อบ และรายงานตัวเข้ าศึกษาในสาขาวิช านั้ น และกรณี ผู้ส มั ค รเป็ น ข้าราชการ หรือ พนั กงานองค์ การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู / อาจารย์ของสถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตร ทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด

3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)

วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(บธ.บ.)

********************************

