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TCAS รอบที่ 1/2

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา)
ผูมีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม)
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป5 และหลักสูตร 4 ป5 เทียบเขาเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําป5การศึกษา 2561
---------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จะเป<ดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬานาฏศิ ล ป. -ศิ ลปวั ฒ นธรรม) ซึ่ งเป? น นักเรี ย นที่ กํา ลั งจะสํ า เร็ จ การศึ กษาชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป5 ที่ 6 หรื อระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป5 หรือเป?นนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป5 เทียบเขาเรียน ประจําป5การศึกษา 2561 ตามความตองการของทุกคณะ วิทยาลัย โดยวิธีการ
แบบไมมี สอบคัดเลือก และแบบมี สอบคัดเลือก ซึ่งผูสมั ครทุ กคนจะตองทดสอบความสามารถโดยแยก
ประเภทตามความสามารถพิเศษที่มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเป<ดโอกาสพิเศษ และสงเสริมสนับสนุน แกนักเรียน/นักศึกษาที่ความสามารถพิเศษ
(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) จากทั่วประเทศใหเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
แมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร)
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเป?นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปFญหาสังคมและปFญหา
เศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
1. เป?นผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ เป?นผูกําลังศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําป5การศึกษา 2560
และจะตองสําเร็จการศึกษาก#อนวันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวาเกณฑN
ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
3. ผูมีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) ไดแก กีฬาทุกชนิด
ทั้งประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ดานดนตรีลูกทุง (วงแมโจแบนดN) ดนตรีสากลสไตลNคันทรี่ (วงดนตรีแมโจ
คั น ทรี่ บ อย) และดนตรี พื้น บานอี ส าน (วงดนตรี โ ปงลาง) ระดั บ จั งหวั ด ระดั บ เขต ระดั บ ภู มิภ าค หรื อ
ระดับประเทศ
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4. เป?นผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยNเป?นประมุข
5. เป?นผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย
วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
6. ไมมีชื่อในทะเบียนเป?นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
ยกเวนมหาวิทยาลัยเป<ด
7. ไมเป?นผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
8. ไมเป?นโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟFVนเฟWอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป?นโรคที่จะ
เป?นอุปสรรคตอการศึกษา
9. มีผู ปกครอง หรื อ ผู อุ ปการะรั บรองวาจะอุ ดหนุ นคาธรรมเนี ยมการศึ กษา คาบํา รุ ง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
10. ตองเป?นผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
11. เป?น ผูมี ประวั ติในกิจ กรรมพิเ ศษอื่น ๆ ในระดั บดี หรื อมี ประวั ติอื่น ๆ ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย
กําหนด
3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร#
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
2.00
6
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
2.00
6
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและ
2.00
3
นิเทศศาสตรเกษตร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
2.00
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตN สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟYากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสN หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับ
9
10

11

12

13
14

15

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
คณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร
(สัตวNป5ก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตวN)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะสถาปFตยกรรมศาสตรNและการออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN หรือ ศิลป.-คณิตศาสตรN
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปFตยกรรม หรืออยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองแนบแฟYมสะสมผลงาน ดานศิลปะและการออกแบบ (ตัวจริง)
**สาขาวิ ช าขอสงวนสิ ท ธิ์ พิ จ ารณาจากผลงานกอนทํ า การประกาศผลการ
คัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.00
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรN สาขาวิชาการประมง
2.25
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
3
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
รับผูกําลังศึกษาม.6 หรือเทียบเทา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
2.00
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNประจํา
2.25
หลักสูตร
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรN สาขาวิชาการประมง
2.25
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
2.25
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ
2.50
หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
2.25
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
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ลําดับ
16

17

18
19
20
21

22

23

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
2.50
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา วิทยาศาสตรN และคณิตศาสตรN ไมต่ํากวา 3.00
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
2.00
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรNธุรกิจ หรือสาขาวิชา
2.25
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2.25
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสิ่งแวดลอม
2.00
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
2.00
6
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหว#างประเทศ หลักสูตร 5 ป6
2.50
3
(ปริญญาตรีควบปริญญาโท เปGนการจัดการเรียน 2 ภาษา เนนภาษาอังกฤษ)
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คณิตศาสตรN
มีผลการเรียนเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00 และรายวิชา
คณิตศาสตรNไมต่าํ กวา 2.50
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท#องเที่ยว
2.25
6
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
ผูสมัครทุกคนตองพิมพNบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “การทองเที่ยวไทยจะพัฒนา
อยางไรใหกาวไกลสูสากล” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน
ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท#องเที่ยว
2.25
3
(เป?นการจัดการเรียน 2 ภาษา เนนภาษาอังกฤษ)
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
ผูสมัครทุกคนตองพิมพNบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “ธุรกิจทองเที่ยวในมุมมอง
ของขาพเจา” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับม.4-6
จํานวน 3 ผลงาน คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

5

ลําดับ
24

25

26

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
โครงการความร#วมมือดานการศึกษากับต#างประเทศ
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)
(เรียนที่สถานบริการฝ`กอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป5 และ Vanung University 3 ป5 หรือ
Guangxi University of Foreign Languages 3 ป5)
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองพิมพNบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “ความหวังที่ตั้งใจในการ
เรียนECP.” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน
1-3 ผลงาน
คาฝ`กอบรม (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท **
** ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแหงประเทศไทย
คณะศิลปศาสตรN สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
2.25
- ปวช.ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าชาง
2.50
อิเล็กทรอนิกสN ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรNธุรกิจ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองพิมพNบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “ทําไมขาพเจาสนใจการ
เรียนนิเทศศาสตรN” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับม.4-6
หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน
คณะศิลปศาสตรN สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.25
6
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
จะตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษเทานั้น ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
(มีผลการเรียนเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA ไมต่ํากวา 3.00)
และตองแนบแฟYมสะสมผลงานที่เกี่ยวของทางภาษาอังกฤษ อยางนอย 2 ผลงาน
เชน บทความแนะนําตัวเป?นภาษาอังกฤษ 500 คําขึ้นไป หรือ คลิปแนะนําตัว
เป?นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ CD หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวของทางภาษาอังกฤษ (อยาง
ใดอยางหนึ่ง)

6

ลําดับ
27

28

29

30

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN และศิลป.-คณิตศาสตรN
2.50
แผนการเรียนศิลป.-ภาษา / ศิลป.-ทั่วไป
2.75
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรN
3.00
ธุ ร กิ จ ประเภทวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หรื อ สาขาวิ ช าที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองแนบแฟYมสะสมผลงานดานการผลิตสื่อประเภทตางๆ เชน
เว็ ปไซดN แอนิเมชั่ น การออกแบบกราฟ<ก ภาพถาย การเขีย น การออกแบบ
สิ่งพิมพN วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนN คลิปวิดิโอ หนังสั้น ภาพยนตรN และ
หรือผลงานที่เกี่ยวของดานการสื่อสารดิจิทัล เป?นรูปเลม และ/หรือ CD,DVD
**สาขาวิ ช าขอสงวนสิ ท ธิ์ พิ จ ารณาจากผลงานกอนทํ า การประกาศผลการ
คัดเลือก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
3
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตN สาขาวิชาชางกลโรงงาน
2.50
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟYากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสN หรือทั้งนี้อยูในดุลย
พินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตN สาขาวิชาชางกลโรงงาน
2.50
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟYากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสN หรือทั้งนี้อยูในดุลย
พินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
3
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตN สาขาวิชาชางกลโรงงาน
2.50
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟYากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสN หรืออยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา
2.50
คหกรรมศาสตรN ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับ
31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช. ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตรN หรื อสาขาวิ ช าที่
2.50
เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
3
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.25
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่
2.50
เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
2.00
แผนการเรียนศิลป.-คณิตศาสตรN / ศิลป.-คอมพิวเตอรN
2.25
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสN
2.50
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรN สาขาวิชาคอมพิวเตอรNธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาเคมี
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาสถิติ
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาคณิตศาสตร
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
และศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
และศิลป.-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาวัสดุศาสตร
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
คณะวิทยาศาสตรN สาขาวิชาฟZสิกสประยุกต
2.00
3
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรN-คณิตศาสตรN
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ลําดับ
42

43

ลําดับ
1

2

3

หลักสูตร 4 และ 5 ป6
สอบทฤษฎี GPAX. จํานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
วิทยาลัยบริหารศาสตรN สาขาวิชารัฐศาสตร
6
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
2.25
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.50
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผู สมั ค รทุ ก คนตองพิ ม พN บ ทความ 1 หนาA4 หั ว ขอ“เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเรี ย น
รัฐศาสตรN” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับม.4-6 หรือ ปวช.
จํานวน 3 ผลงาน
วิทยาลัยบริหารศาสตรN สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
6
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.25
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.50
ผู สมั ค รทุ ก คนตองพิ ม พN บ ทความ 1 หนาA4 หั ว ขอ“เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเรี ย นรั ฐ
ประศาสนศาสตรN” และตองแนบแฟYมสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับม.4-6
หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน

หลักสูตร 4 ป6 เทียบเขาเรียน
คณะ/สาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร#)
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตรN (พืชไร) เทานั้น หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยN
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา เทานัน้
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร-อาทิตย)
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิ ช าประมง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ประเภทวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อ ทุกสาขาวิชา เทานั้น
หมายเหตุ หากมิไดเรียนวิชาที่ไดกําหนดจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ตามมติอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร

การสอบ GPAX. จํานวนรับ
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
2.50
2

2.25

2

2.00

2
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ลําดับ
4

5

6

หลักสูตร 4 ป6 เทียบเขาเรียน
คณะ/สาขาวิชา
คณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร)
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตรN สาขาวิชาสัตวรักษN เทานั้น
หมายเหตุ ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชา การผลิตสุกรมากอน หรือไมไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรูและประสบการณNฝ`กงานที่
ไมไดเรียนวิชาการผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ
243 การผลิตสุกร ของคณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยี เมื่อผานการคัดเลือกและ
เขามาเป?นนักศึกษาแลว สําหรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยN
จะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอย 15 หนวยกิต
คณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเนื้อ)
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตรN สาขาวิชาสัตวรักษN เทานั้น
หมายเหตุ ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชา การผลิตโคนม การผลิตโคเนื้อ และวิชายา
และการใชยาในสัตวNมากอน หรือไมไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับ
คะแนนเทียบโอนความรูและประสบการณNฝ`กงานที่ไมไดเรียนวิชาการผลิตโคนม
และโคเนื้อ ภาคทฤษฎี มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 242 การผลิตโค
นมและโคเนื้อ และวิชา สศ 474 ยาและการใชยาในสัตวN ของคณะสัตวศาสตรN
และเทคโนโลยี เมื่ อ ผานการคั ด เลื อ กและเขามาเป? น นั ก ศึ ก ษาแลว สํ า หรั บ
ผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยNจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ตามมติอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 15 หนวยกิต
คณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวป6ก)
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตรN สาขาวิชาสัตวรักษN เทานั้น

การสอบ GPAX. จํานวนรับ
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
2.25
2

2.25

2

2.25

2

2.50

2

ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชาการผลิตสัตวNป5ก มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ
241 การผลิตสัตวNป5ก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตวNป5กมาแลว จะตอง
สอบวัดความรูพื้นฐานดานสัตวNป5กผานเกณฑN 60% ถาไมผานตองลงทะเบียน
เรียนวิชา สศ 241 การผลิตสัตวNป5ก ของคณะสัตวศาสตรNและเทคโนโลยีเมื่อผาน
การคัดเลือกและเขามาเป?นนักศึกษาแลว
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หมายเหตุ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยNจะตองเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 15 หนวยกิต
คณะสถาปFตยกรรมศาสตรNและการออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิช าเทคนิค สถาปF ตยกรรม หรื อประเภทวิช าเกษตรกรรม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ภู มิ ทั ศ นN สาขาวิ ช าพื ช ศาสตรN หรื อ อยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารยN
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองแนบแฟYมสะสมผลงาน (ตัวจริง) พรอมใบสมัคร และ
รับคืนไดวันประกาศผลเป?นตนไป

10

ลําดับ
8

9

10
11

หลักสูตร 4 ป6 เทียบเขาเรียน
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตรN สาขาวิชาสัตวรักษN เทานั้น หรือ
อยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี เทานัน้
(สอบขอเขียนวันที่ 24 กุมภาพันธN 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคารพิทยาลงกรณN)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรNธุรกิจ เทานั้น
คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท#องเที่ยว
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยNผูรับผิดชอบหลักสูตร

การสอบ GPAX. จํานวนรับ
(คน)
มี ไม#มี ไม#ต่ํากว#า
2.00
2

2.50

2

2.50

2
2

2.00
2.25

4. การสมัครผ#านระบบอินเตอรเน็ตเท#านั้น
4.1 สมัครผานระบบอินเตอรNเน็ต www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 22 ธันวาคม
2560 – 15 กุมภาพันธN 2561
4.2 สั่งพิมพNใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถชําระ
เงิน คาสมัคร ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานNเ ตอรNเ ซอรN วิส จํา กัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่ ว
ประเทศในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธN 2561
4.3 จัดสงใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณียNใหกับมหาวิทยาลัยแมโจ ในวันที่ 22
ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธN 2561
5. อัตราค#าสมัคร
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-)
6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผูสมัครสั่งพิมพNใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เป?นสําเนา (เพื่อ
เป?นประโยชนNตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้
6.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)
6.2 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร)
จํานวน 1 ชุด
6.3 สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร)
จํานวน 1 ชุด
6.4 สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท
จํานวน 1 ชุด
6.5 สําเนา-ระเบียนแสดงผลการศึกษา ม.6/ปวช. จํานวน 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ชุด
สําเนา-ระเบียนแสดงผลการศึกษา ปวส .จํานวน 3-4 ภาคการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
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6.6 แฟYมสะสมผลงาน (ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด)
จํานวน 1 ชุด
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนแฟYมสะสมผลงานใหยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศนN
6.7 บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด)
จํานวน 1 ชุด
6.8 ฉบับจริง-ใบรับรองแพทยNจากสถานพยาบาลของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือสถานพยาบาลเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรอง
6.9 ฉบับจริง-ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาตนสังกัด
จํานวน 1 ชุด
6.10 ใบรับรองความสามารถทางกีฬาที่ออกใหโดยการกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน 2 ชุด
หรือเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานานาชาติ หรือกรมพลศึกษา หรือ กรุงเทพมหานคร
หรือ สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือจังหวัดตนสังกัด หรือไดรับรองจากองคNกร
ที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับสมัครของมหาวิทยาลัยแมโจยอมรับ
(ฉบับจริง 1 ชุด/สําเนา 1 ชุด)
6.11 ใบรับรองความสามารถทางดานดนตรี ที่ออกใหโดยสถานศึกษาหรือ
จํานวน 2 ชุด
เจาภาพจัดการแสดงหรือไดรับรองจากองคNกรที่คณะกรรมการจัดงาน ไดพิจารณา
(ฉบับจริง 1 ชุด/สําเนา 1 ชุด)
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป?นเท็จหรือ
ปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคา
สมัคร หรือไดผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
7. จัดส#งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย)
ผูสมัครสามารถจัดสงใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณียNได ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 –
16 กุมภาพันธN 2561 (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป?นสําคัญ)
จัดส#งไปที่
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา (TCAS รอบที่ 1/2)
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
โทรศัพทN 0 5387 3460 โทรสาร 0 5387 3461
ติดต#อสอบถาม
1) ดานกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) โทรศัพทN 0 5387 3076 โทรสาร 0 5387 3066
2) ดานดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป. โทรศัพทN 0 5387 3303
3) ดานดนตรีลูกทุง (วงแมโจแบนดN) ดนตรีสากลสไตลNคันทรี่ (วงดนตรีแมโจคันทรี่บอย)
และดนตรีพื้นบานอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) โทรศัพทN 0 5387 3304
8. ตรวจสอบความถูกตอง สถานะการสมัคร แกไขขอมูลการสมัคร การชําระเงิน และการรับใบสมัคร
ผู สมั ค รสามารถตรวจสอบความถู ก ตอง สถานะการสมั ค ร แกไขขอมู ล การสมั ค ร
การชําระเงิน และการรับใบสมัครผานระบบอินเตอรNเน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบ
การจัดสงเอกสารไดหลังจากที่ทางสถานศึกษาทําการจัดสงไปรษณียN 7 วันทําการ)
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9. วัน เวลา และสถานที่ การทดสอบทางดานความสามารถพิเศษ
ผู สมั ค รจะตองมารายงานตั ว ในเวลา 8.00-9.00 น.วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธN 2561
ณ ลานอนั น ตN ปF ญ ญาวี รN ดานหลั งอาคารอํ า นวย ยศสุ ข พรอมแสดงตั ว ดวยบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
(ตัวจริง) และแฟYมสะสมผลงานที่เกี่ยวของกับความสามารถพิเศษดานนั้นๆ (ไมใชแฟYมสะสมผลงานขอ 6.6)
กอนแยกยายไปทําการสอบคัดเลือกแยกประเภทตามความสามารถของตนเองตามรายละเอียดตอไปนี้
ที่
ประเภทความสามารถ
1 ดานกีฬา (ทุกชนิดกีฬา)
ณ ลานอนันตN ปFญญาวีรN (ดานหลังอาคารอํานวย ยศสุข) และสนามกีฬา
โทรศัพทN 0 5387 3076
2 ดานดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป.
ณ หองฝ`กซอมดนตรี-นาฏศิลป. หลังอาคารแผพืชนN
โทรศัพทN 0 5387 3303
3 ดานดนตรีลูกทุง (วงแมโจแบนดN) ดนตรีสากลสไตลNคันทรี่
(วงดนตรีแมโจคันทรี่บอย) และดนตรีพื้นบานอีสาน (วงดนตรีโปงลาง)
ณ ลานอนันตN ปFญญาวีรN (ดานหลังอาคารอํานวย ยศสุข)
โทรศัพทN 0 5387 3304

ปฏิบัติ

สัมภาษณ

10. วัน เวลา และสถานที่ การทดสอบทางดานวิชาการ (เฉพาะหลักสูตร 4 ป6 เทียบเรียน สาขาวิชาการบัญชี)
สอบในวั นที่ 24 กุมภาพั นธN 2561 และขอใหผู สมัครแสดงตัวดวยบัตรประจํา ตัวประชาชน
(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ที่
คณะ/สาขาวิชา
1 ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเวนหลักสูตร 4 ป5เทียบเขาเรียน สาขาการบัญชี)
ไมมีการสอบคัดเลือก เป?นการพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครเทานั้น
ใหรอประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 มีนาคม 2561
2 คณะบริหารธุรกิจ เฉพาะหลักสูตร 4 ป6เทียบเขาเรียน สาขาการบัญชี
วันที่ 24 กุมภาพันธN 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอง BA 301 และ 305 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
โทรศัพทN 0 5387 3550 ตอ 777 โทรสาร 0 5349 8151

ขอเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ
-

-

11. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
11.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น
11.2 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา / 3-4 ภาคการศึกษา เป?นไปตามเกณฑNที่กําหนด
11.3 แฟYมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
11.4 ผลการสอบขอเขียน (เฉพาะหลักสูตร 4 ป5เทียบเขาเรียน สาขาการบัญชี) ตามเกณฑNที่กําหนด
11.5 ผานการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณN ตามชนิดหรือประเภทความสามารถที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.6 การตัดสินผลของคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือกทุกประเภทถือเป?นที่สิ้นสุด
(ประเภทกีฬาจะตัดสินจากระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ กีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬานักเรียน
นักศึกษาระดับประเทศ และไดรับเหรียญ 1-3 จะไดรับการพิจารณากอน)
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12. ประกาศผลผูผ#านการคัดเลือก
ผูสมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการคัดเลือกผานระบบอินเตอรNเน็ตที่
www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 12 มีนาคม 2560
13. การยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ป6)
13.1 ผูผานการคัดเลือกรับรหัสผานไดที่ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 12-22
มีนาคม 2561
13.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองสละสิทธิ์ หรือยืนยันสิทธิ์ ผานระบบ Clearing-House ที่
http://tcas.cupt.net ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561
14. การชําระเงินค#าธรรมเนียมการศึกษาล#วงหนา (ทุกหลักสูตร)
14.1 ผูผานการคัดเลือกที่ผานการยืนยันสิทธิ์จาก http://tcas.cupt.net แลวพิมพNใบ
ชําระเงิน Pay-in ผานระบบอินเตอรNเน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ 9,400-29,900 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงิน ผาน บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บ.เคานNเตอรNเซอรNวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26-30 มีนาคม
2561
14.2 ผูผานการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไป
เ ว ล า 1 0 . 0 0 น . เ ป? น ต น ไ ป ( ย ก เ ว น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษN ) ผ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รN เ น็ ต ที่
www.admissions.mju.ac.th
14.3 ผูผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทํา
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว จะไมสามารถไป
สมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบถัดไปได เวนแตไปทําการสละเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือทําการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวา
กรณีใดๆ
15. อัตราค#าบํารุงการศึกษา และค#าธรรมเนียมการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2561
ตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รไดที่
www.admissions.mju.ac.th
16. การตัดสิทธิ์ และไม#คืนเงินค#าธรรมเนียมทุกประเภท
16.1 ผูผานการคั ดเลือกแตไมสํา เร็ จการศึกษากอนวั นที่ 25 มิ ถุน ายน 2561 ใหถื อวา
ถูกตัดสิทธิ์
16.2 ผู ผานการคั ด เลื อ กไมชํ า ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ ง หมด ในวั น ที่ 26-30
มีนาคม 2561 ถือวาสละสิทธิ์
16.3 ผูผานการคัดเลือกทําการสมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบอื่นๆ ถือวาสละสิทธิ์และไมคืน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดชําระไวแลวให
16.4 ผู ผานการคั ด เลื อกไมรายงานตั ว (ผานระบบอิ น เตอรN เ น็ ต ) วั น ที่ 5-10 มิ ถุน ายน
2561 ถือวาสละสิทธิ์
16.5 ผูผานการคั ดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) วันที่ 14 มิ ถุน ายน
2561 ถือวาสละสิทธิ์
16.6 เมื่อเป?นนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ป5การศึกษา
2561 ถือวาสละสิทธิ์
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17. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม#
วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป? น ตนไป ขอใหผู ผานการคั ด เลื อ กดาวนN โ หลดไดที่
www.admissions.mju.ac.th ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิ จกรรมพัฒนาศั กยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัต ลักษณNลู กแมโจ
ประจําป5การศึกษา 2561
18. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม# (ผ#านระบบออนไลน)
วัน ที่ 5-10 มิถุนายน 2560 นั กศึ กษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบออนไลนN )
เพื่อขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาใหมที่ www.admissions.mju.ac.th สั่งพิมพNเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว
(โดยยังไมตองจัดสงเอกสารทางไปรษณียNใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ)
19. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัยในเครือข#ายของมหาวิทยาลัยแม#โจ (เฉพาะหลักสูตร 4 ป6เทียบเขาเรียน)
นั ก ศึ ก ษาใหม (เฉพาะหลั ก สู ต ร 4 ป5 เ ที ย บเขาเรี ย น) ตองรายงานตั ว เพื่ อ เขาหอพั ก
มหาวิทยาลัยในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนNนักศึกษา COWBOY MALL
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
20. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาใน
มหาวิ ทยาลั ย แมโจ นํ า เอกสารหมายเลขที่ 1-3 ยื่ น ตอเจาหนาที่ ณ จุ ด บริ การบริ เ วณหนาโรงอาหาร
(อาคารเทิดกสิกร)
21. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม# (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
21.1 นักศึ กษาใหมทุกคนตองเขามอบตัว ดวยตนเองอี กครั้งหนึ่ง นํา เอกสารที่ สั่งพิ มพN
หมายเลขที่ 4-9 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ ศูนยNกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561
21.2 นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.
ธนาคารไทยพาณิชยN เป?นเงินสด 150 บาท ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561
21.3 นั กศึ ก ษาใหมทุ กคนตองชํ า ระเงิ น คากิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณNลูกแมโจ ประจําป5การศึกษา 2561 เป?นเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 13-14
มิถุนายน 2561
22. การตรวจร#างกาย
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจ
รางกาย 150 บาท กอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ
ประจําป5การศึกษา 2561 ณ ลานอนันตN ปFญญาวีรN อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูใน
คูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)
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23. การเขาร#วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม# ประจําป6การศึกษา 2561
นั ก ศึ ก ษาใหมทุ ก คนตองรวมกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหมและเสริ ม สราง
อัตลักษณลูกแมโจ ประจําป5การศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 16-22
มิถุนายน 2561 และเป<ดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ผูชวยศาสตราจารยN ดร.นิคม มูลเมือง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจที่ 426/2560 ลว. 22 ธันวาคม 2560

