
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ระบบรับตรง) 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 
............................................. 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จะเปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ระบบรับตรง) ตามความต้องการของทุกคณะ โดยวิธีการ
คัดเลือก เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2558 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสพิเศษแก่นักศึกษาท่ีเรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
1.  เป็นผู้กําลังศึกษา และ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้อง
สําเร็จการศึกษา ก่อนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 2.00, 2.25, 2.50 และ 
2.75 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

3. เป็นผู้ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4.  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัย

ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
5. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 

ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรค         

ท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
8. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง

การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 



9. ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
10. เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
 
3. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 
ลําดับ

ที่ 
คณะ/สาขาวิชา 

(แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ) 
GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางพชืไร่ เท่านั้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.75 50 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า  ประเภทวิชาทางพชืศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมเกษตร  
หมายเหต ุหากมิได้เรียนวิชาท่ีได้กําหนดจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์
ประจําหลักสตูร  

2.00 50 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร                  
(นอกเวลา : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)   รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ 
เทียบเท่า ประเภทวชิาทาง พชืศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สตัวแพทย์ เกษตรป่าไม้ 
การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม  
อุตสาหกรรมเกษตร   หมายเหต ุหากมิไดเ้รียนวิชาท่ีได้กําหนดจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.00 60 

4 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า 
ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เท่านั้น   
แนบแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวจริง) พร้อมใบสมัคร และรับคืนได้วันประกาศผลเป็น
ต้นไป 

2.50 10 

5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสัตว์ปีก มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียน
วิชา สศ241 การผลิตสัตวป์ีก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตวป์ีกมาแล้ว 
จะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐานดา้นสัตวป์ีกผ่านเกณฑ์ 60 % ถ้าไม่ผ่านต้องลงทะเบียน
เรียนวิชา สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเม่ือผ่านการ
คัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 25 

6 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสุกรมาก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอน

2.00 25 



ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
(แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

ผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน ที่ไม่ได้เรียน
วิชาการผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 243  
การผลิตสุกร ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีเม่ือผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเป็น
นักศึกษาแล้ว 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเน้ือ) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตโคนม การผลติโคเนื้อ และวิชายาและ
การใช้ยาในสตัว์มาก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฝึกงานทีไ่ม่ได้เรียนวิชาการผลิตโคนมและโคเนื้อ 
ภาคทฤษฎี มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 242 การผลติโคนมและโคเนื้อ และ
วิชา สศ 474  ยาและการใชย้าในสัตว ์ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือผ่าน
การคัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 25 

8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทัง้นี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

2.00 40 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวชิาการ
จัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เท่านั้น 

2.25 50 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวชิา
การตลาด หรือ บริหารธุรกิจ เท่านั้น 

2.25 50 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการบัญชี
เท่านั้น 

2.75 60 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และ/หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง เท่านั้น 

2.25 30 

13 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การ
โรงแรม และบริการภาษาตา่งประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  
บริหารธุรกิจ หรือ อยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 130 

 
 



4. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 20 ตุลาคม – 

20 ธันวาคม 2557                                                               
2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) และใบชําระเงินค่าสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงิน

ค่าสมัคร ผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ในวันท่ี 20 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2557               

                                                 
5. อัตราค่าสมัคร  

อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
 

6. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์) 
จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง  ไม่เกินวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 เท่านั้น (มหาวิทยาลัยถือ

วันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ) จัดส่งไปท่ี  
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า 
โทรศัพท์ 053-875-375 โทรสาร  053-875-376  
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  

 
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 2-4 (เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณา) ข้อ 1-5 ดังต่อไปนี้ 

เอกสารที่ต้องจัดส่งในการสมัคร 
 
 
 

ทุก
คณ

ะ 

คณ
ะส

ถา
ปตั

ยก
รร

มฯ
 

1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”) � � 

2 สําเนา-ใบชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท � � 

3 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน � � 

4 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 3 ภาคเรียน GPAX เป็นไปตามเกณฑ์ � � 
5 
 

แฟ้มสะสมผลงานการวาดรูป (ตัวจริง) แนบพร้อมใบสมัคร  และ  
รับคืนได้วันประกาศผลเป็นต้นไป 

 
� 

 

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชําระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 



8. ตรวจสอบความถูกต้อง/สถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท่านั้น 

(หลังจากส่งไปรษณีย์ 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้เท่านั้น 
  2. ผลการเรียน 3 ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  3. เน้นการกระจายโอกาสให้กับนักศึกษาทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  5. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
ผู้ ส มัครส ามารถตรวจสอบประกาศผลการ คัด เลื อก  ผ่ านระบบ อิน เตอร์ เน็ ต ท่ี 

www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 
 

11. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผู้ผ่ านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบชําระเ งิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ท่ี 

www.education.mju.ac.th เท่านั้น  เพ่ือนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไม่เกินคนละ 
20,000 บาท รายละเอียดอยู่ในใบชําระเงินดังกล่าว ผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จํากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th 
เท่านั้น 

         

12. อัตราค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จสอบร ายล ะ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กั บ ค่ า ธ ร รม เ นี ย มกา ร ศึ กษาตล อดหลั ก สู ต ร ไ ด้ ท่ี  
www.education.mju.ac.th 
 

13. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ท่ี  

- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

14. การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สําเร็จการศึกษาก่อนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 



15. การจัดส่งกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ในวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 2558 
 

16. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว้ มีท้ังหมด 12 รายการ (ยังไม่ต้องจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558 

 

17. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา COWBOY MALL ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
 

18. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย (เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นําเอกสารท่ี

สั่งพิมพ์จากวันท่ี 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ต่อเจ้าหน้าท่ี)  ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรง
อาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 

 

19. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพ์จากวันท่ี  

16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-12 ต่อเจ้าหน้าท่ี)  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  ในวันท่ี 
30 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เป็นเงินสด 150 บาท  
ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2558  เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558  

 

20. การตรวจร่างกาย 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และชําระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอํานวย   
ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยู่ในคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่) ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558 

 

21. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 
นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 

2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2557              

                                                 
                                                         (รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร) 
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   



ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ  
เพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  (หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน) 

ประกาศ 441/2557 ลงวันท่ี 17 ต.ค.57 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันที่ 20 ตุลาคม –  
20 ธันวาคม 2557 

นักศึกษาดําเนนิการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th  
ชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผา่น บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด 
(7 Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  

--------------------------------------------- 

จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
ส่งทางปณ. หรือ ส่งด้วยตนเอง   
ณ กลุ่มภารกิจทะเบียน ประมวลผล และรับเข้า  สาํนักบริหารและพัฒนาวชิาการ   
มหาวิทยาลยัแม่โจ้  63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-875-375 โทรสาร 053-875-376 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบ www.education.mju.ac.th พิมพ์เอกสาร Pay-in ไปชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไม่มีผ่อนผัน)  ไม่เกินท่านละ 18,000 บาท ผ่าน บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (7 Eleven) ได้ทกุสาขาทั่วประเทศ  

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่  
ประจําปีการศึกษา 2558  ไปยังที่อยู่ที่นักศึกษากรอกไว้ให้ตอนสมัคร 

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัว (ผ่านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่  
ที่ www.education.mju.ac.th  
สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไม่ต้องจัดสง่เอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส่งไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังไม่ต้องเดินทางไปม.แม่โจ้) 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา COWBOY MALL ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
(นําเอกสารที่สัง่พิมพ์จากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต่อเจ้าหน้าที่) 
ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพ์จากวนัที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ต่อเจ้าหน้าที่) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
และตรวจร่างกาย ณ ลานอนนัต์ ปัญญาวีร์ อาคารอํานวย ยศสุข 

วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
 


