
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง) 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (นอกเวลา : เรียนตอนเย็น) 

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2558 
(เพ่ิมเติม) 

............................................. 
 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จะเปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง) ตามความตองการของวิทยาลัยบริหารศาสตร โดยวิธีการ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (นอกเวลา : เรียนตอนเย็น) ในปการศึกษา 2558 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหา
เศรษฐกิจ 

 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 

1.  เปนผูกําลังศึกษา และ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2558 และจะตองสําเร็จการศึกษา       
กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.25 ตามที่สาขาวิชากําหนด 
3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.  เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
5. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ 

ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค         

ที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
8. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง

การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 



9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
 

3. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) มี ไมม ี

1 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนกวชิา  หรือเทียบเทา 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.25 

2.25   30 

 

4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 20-31 

พฤษภาคม 2588 
2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงิน

คาสมัคร ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในวันที ่20-31 พฤษภาคม 2588 

 

5. อัตราคาสมัคร และคาทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-) 
 

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ในระหวางวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2588 เทานั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ)  
จัดสงไปที่  

กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา 
โทรศัพท 053-875-375 โทรสาร 053-875-376  
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  

 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอ 1-7  และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-4 
(เพ่ือเปนประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

เอกสารที่ตองจดัสงในการสมัคร 
 

วิทยาลัย
บริหารศาสตร 

1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)  

2 สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท  

3 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน  

4 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 6 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ  



หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม 
อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

8. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น  
 

9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 6 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
ผู สมั ครส ามารถตรวจสอบประกาศผลการคั ด เลื อก  ผ านระบบอิน เตอร เน็ ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
 

11. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผูผ านการคัดเลือก สามารถพิมพใบชําระเงิน Pay-in ผานระบบอินเตอร เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น  เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ 
20,000 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอร
เซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันที่ 10-15 มิถุนายน 2558 

2.  ผูผานการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เปนตนไป (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th 
เทานั้น 

 

12. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ยด เกี่ ย ว กั บค า ธ ร รม เ นี ย มกา รศึ กษาตลอดหลั ก สู ต ร ได ที่  
www.education.mju.ac.th 
 

13. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดท่ี  

- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอื่นๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 10-15 มิถุนายน 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือกไมมีสิทธิ์สมัคร/สอบสัมภาษณ ผานระบบกลาง Admissions 2558 
4. ผูผานการคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
5. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 



15. การจัดสงกําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 
2558 หรือ ดาวนโหลดที่ www.education.mju.ac.th   

 

16. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ (ยังไมตองจัดสง
เอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 
 

17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณ
หนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 

 

18. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที ่ 

16-30 มิถุนายน 58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9   
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2558  

 

19. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  ณ ลาน
อนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย   ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

 

20. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2558 

นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558              

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร) 
                         รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 



ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ  
เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ (หลักสูตร 4 ป) นอกเวลา-เรยีนตอนเย็น 

ประกาศ 258/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาดําเนนิการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th  
ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 
(7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

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

จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
สงทางปณ. หรือ สงดวยตนเอง   
ณ กลุมภารกิจทะเบียน ประมวลผล และรับเขา  สาํนักบริหารและพัฒนาวชิาการ   
มหาวิทยาลยัแมโจ  63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
โทรศัพท 053-875-375 โทรสาร 053-875-376 

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 10-15 มิถุนายน 2558 ผูผานการคัดเลือก เขาระบบ www.education.mju.ac.th พิมพเอกสาร Pay-in ไปชาํระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไมมีผอนผัน)  ไมเกินทานละ 20,000 บาท ผาน บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทกุสาขาทั่วประเทศ  

วันที่ 10-15 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา 2558   
ไปยังที่อยูที่นักศึกษากรอกไวใหตอนสมัคร หรือ ดาวนโหลดที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไปม.แมโจ) 

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแมโจ  
(นําเอกสารที่สัง่พิมพจากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) 
ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหมทุกคน เขามอบตัวดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพมิพจากวนัที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกฬีากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
และตรวจรางกาย ณ ลานอนนัต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข 

วันที่ 28 กรกฎาคม –  
7 สิงหาคม 2558 

นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม 

 


