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TCAS รอบที่ 1/1

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
(แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ2มสะสมผลงาน)
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป'
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป'การศึกษา 2561
.............................................
ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร จะเป<ดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษา และ
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามความ
ตองการของทุกสาขาวิชา (แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ2มสะสมผลงาน) เพื่อเขา
ศึกษาตอระดับ ปริญญาตรี หลั กสูตร 4 ป' ในป'การศึกษา 2561 โดยการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีคุณสมบั ติ
เป?นไปตามเกณฑAที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ เป< ด โอกาสใหแกนั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ใหสามารถเขาศึ ก ษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําทาง
การเกษตร) และเป?นการสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค
1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
แกปFญหาสังคมและปFญหาเศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก
2.1 เป?นผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําป'การศึกษา 2560 และ
จะตองสําเร็จการศึกษาก"อนวันที่ 25 มิถุนายน 2561
2.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวาเกณฑA
ตามที่สาขาวิชากําหนด
2.3 เป?นผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยAเป?นประมุข
2.4 เป? น ผู มี ค วามประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม เรี ย นดี แตงกายสุ ภ าพ และรั บ รองตอ
มหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
2.5 ไมมีชื่อในทะเบียนเป?นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
ยกเวนมหาวิทยาลัยเป<ด
2.6 ไมเป?นผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
2.7 ไมเป?นโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟFSนเฟTอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป?นโรคที่จะ
เป?นอุปสรรคตอการศึกษา
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2.8 มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.9 ตองเป?นผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.10 เป?นผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. สาขาวิชา และจํานวนรับ
ลําดับ

สาขาวิชา

1

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA และ ศิลปW-คณิตศาสตรA
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยAผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ2มสะสมผลงานที่มีความประจักษA
ทางดานเกษตร 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาการประมง
(อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรเปนสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ!ง)
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรA สาขาวิชาการประมง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยAผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ2มสะสมผลงานที่มีความประจักษA
ทางดานเกษตรกรรม 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ2มสะสมผลงานที่มีความประจักษA
ทางดานบริหารธุรกิจ 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด จะตองแนบแฟ2มสะสมผลงานกิจกรรมเดน
ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด จะตองแนบแฟ2มสะสมผลงานกิจกรรมเดน
ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน
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4. การสมัครผ"านระบบอินเตอรเน็ตเท"านั้น
4.1 สมัครผานระบบอินเตอรAเน็ต www.chumphon.mju.ac.th
หรือ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560
4.2 สั่งพิมพAใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถชําระ
เงิ น คาสมั ค ร ผาน บมจ.ธนาคารกรุ ง เทพ หรื อ บ.เคานA เ ตอรA เ ซอรA วิ ส จํ า กั ด (7-Eleven) ไดทุ ก สาขา
ทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560
4.3 จัดสงใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณียAใหกับมหาวิทยาลัยแมโจ ในวันที่ 1
ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2560
5. อัตราค"าสมัคร
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-)
6. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ทางไปรษณีย)
ผู สมั ค รสามารถจั ดสงใบสมั ครและหลั กฐานทางไปรษณี ยA ได ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม - 18
พฤศจิกายน 2560 (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป?นสําคัญ)
จัดส"งไปที่
คุณพรลภัส พงษAพานิช ( TCAS รอบที่ 1/1)
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร เลขที่ 99 หมูที่ 5
ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผูสมัครสั่งพิมพAใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร (เพื่อเป?นประโยชนA
ตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้
7.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)
7.2 สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท
7.3 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน
7.4 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 4-5 ภาคการศึกษา GPAX เป?นไปตามเกณฑA
7.5 แฟ2มสะสมผลงาน (สําเนา) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนแฟ2มสะสมผลงานให
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลั ง วา ผู สมั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นขอใดขอหนึ่ ง หรื อ
ตรวจสอบพบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป?น
เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคา
สมัคร หรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
8. ตรวจสอบความถูกตอง สถานะการสมัคร แกไขขอมูลการสมัคร การชําระเงิน และการรับใบสมัคร
ผู สมั ค รสามารถตรวจสอบความถู ก ตอง สถานะการสมั ค ร แกไขขอมู ล การสมั ค ร
การชํ า ระเงิ น และการรั บ ใบสมั ค รผานระบบอิ น เตอรA เ น็ ต ที่ www.chumphon.mju.ac.th หรื อ
www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบการจัดสงเอกสารไดหลังจากที่ทางสถานศึกษาทําการจัดสง
ไปรษณียA 7 วันทําการ)
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9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
9.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
9.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 4-5 ภาคการศึกษา เป?นไปตามเกณฑAที่กําหนด
9.3 แฟ2มสะสมผลงาน ตามที่สาขาวิชากําหนด
9.4 การตัดสินผลของอาจารยAผูรับผิดชอบหลักสูตรถือเป?นที่สิ้นสุด
10. ประกาศผลผูผ"านการคัดเลือก (ขั้นตน)
ผู สมั ค รทุ ก คนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู ผานการคั ด เลื อ ก (ขั้ น ตน) ผานระบบ
อินเตอรAเน็ตที่ www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 8 ธันวาคม
2560
11. การสละสิทธิ์ หรือ ยืนยันสิทธิ์
11.1 ผู ผานการคั ด เลื อ กรั บ รหั ส ผานไดที่ www.chumphon.mju.ac.th
หรื อ
www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560
11.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองสละสิทธิ์ หรือยืนยันสิทธิ์ ผานระบบ Clearing-House ที่
www.cuas.or.th ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
12. ประกาศผลการคัดเลือก (อย"างเปKนทางการ)
12.1 ผูสมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการคัดเลือก (อยางเป?นทางการ)
ผานระบบอินเตอรAเน็ตที่ www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 22
ธันวาคม 2560
12.2 ผู ผานการคั ด เลื อ กสามารถพิ ม พA ใ บชํ า ระเงิ น Pay-in ผานระบบอิ น เตอรA เ น็ ต ที่
www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ 14,600-16,100 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงิน ผาน บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บ.เคานAเตอรAเซอรAวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 22-26 ธันวาคม
2560
12.3 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 ษA ) ผ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รA เ น็ ต ที่
www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th
12.4 ผูผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทํา
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว จะไมสามารถไป
สมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบถัดไปได เวนแตไปทําการสละเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือทําการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวา
กรณีใดๆ
13. อัตราค"าบํารุงการศึกษา และค"าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปMการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รไดที่
www.admissions.mju.ac.th
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14. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท
14.1 ผู ผานการคั ดเลื อกแตไมสํ าเร็ จการศึ กษากอนวั นที่ 25 มิ ถุนายน 2561 ใหถือวา
ถูกตัดสิทธิ์
14.2 ผู ผานการคั ด เลื อ กไมชํ า ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ งหมด ในวั น ที่ 22-26
ธันวาคม 2560 ถือวาสละสิทธิ์
14.3 ผูผานการคัดเลือกทําการสมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบอื่นๆ ถือวาสละสิทธิ์และไมคืน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดชําระไวแลวให
14.4 ผู ผานการคั ด เลื อกไมรายงานตั ว (ผานระบบอิ น เตอรA เ น็ ต ) วั น ที่ 5-10 มิ ถุน ายน
2561 ถือวาสละสิทธิ์
14.5 ผูผานการคั ดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) วันที่ 12 มิ ถุน ายน
2561 ถือวาสละสิทธิ์
14.6 เมื่อเป?นนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ป'การศึกษา
2561 ถือวาสละสิทธิ์
15. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปKนนักศึกษาใหม"
วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป? น ตนไป ขอใหผู ผานการคั ด เลื อ กดาวนA โ หลดไดที่
www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้น
ทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม และคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสรางอัตลักษณAลูกแมโจ ประจําป'การศึกษา 2561
16. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปKนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบออนไลน)
วัน ที่ 5-10 มิถุนายน 2560 นั กศึ กษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบออนไลนA )
เพื่อขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาใหมที่ www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.admissions.mju.ac.th
สั่งพิมพAเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว (โดยยังไมตองจัดสงเอกสารทางไปรษณียAใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ)
17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแมโจ นําเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ อาคารแมโจ 80 ป' มหาวิทยาลัยแมโจชุมพร จังหวัดชุมพร
18. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปKนนักศึกษาใหม" (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
18.1 นั กศึ กษาใหมทุ กคนตองเขามอบตัว ดวยตนเองอี กครั้งหนึ่ง นํ าเอกสารที่สั่ งพิ มพA
หมายเลขที่ 4-9 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ อาคารแมโจ 80 ป' มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันที่ 12
มิถุนายน 2561
18.2 นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.
ธนาคารไทยพาณิชยA เป?นเงินสด 150 บาท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
18.3 นั กศึ กษาใหมทุ กคนตองชํ า ระเงิ น คากิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณAลูกแมโจ ประจําป'การศึกษา 2561 เป?นเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 12
มิถุนายน 2561
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18.4 นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคารถโดยสาร(จางเหมาไมประจําทาง) โดยองคAการ
นั กศึ กษาแมโจ-ชุ มพร เพื่ อไปเขารวมกิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาใหม และเสริ มสรางอั ต ลั กษณA
ลูกแมโจประจําป'การศึกษา 2561 เป?นเงินสดไมเกินคนละ 3,000 บาท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
19. การตรวจร"างกาย
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจ
รางกาย 150 บาท กอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ
ประจําป'การศึกษา 2561 ณ ลานอนันตA ปFญญาวีรA อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา
อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)
20. การเขาร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําปMการศึกษา 2561
นั ก ศึ ก ษาใหมทุ ก คนตองรวมกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหมและเสริ ม สราง
อัตลักษณลูกแมโจ ประจําป'การศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 16-22
มิถุนายน 2561 และเป<ดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
(ผูชวยศาสตราจารยA ดร.นิคม มูลเมือง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจที่ 247/2560 ลว.19 กันยายน 2560

