
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
เพื่อเขารับการอบรมของ โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป  

และไปศึกษาตอ ณ Vanung University 3 ปหรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป 
ประจําปการศึกษา 2558 

(เพ่ิมเติม) 
............................................. 

 
 

ดวยสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ 
รวมกับ Vanung University ประเทศไตหวัน และ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  จะเปดรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเขารับการอบรมของโครงการความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศ หลักสูตรEducational Cooperation Program  ในปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน    
50 คน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1.  เปนผูสําเร็จ หรือ กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา     

ปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2558 และจะตอง
สําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

2. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
3.  เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
4.  ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ  

ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค      

ที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรบัรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง 

การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
9. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 



2. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.    การสอบ จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

1 โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)  
(สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 
1 ป และ Vanung University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign 
Languages 3 ป) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
พรอมบทความ 1 หนาA4 “หัวขอทําไมฉันอยากเรียนพัฒนาการทองเที่ยว”  
และแนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา)เทานั้น  
(สอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2558) คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย)  
ภาคการศึกษาละ 1,075 USD (35,500 บาท) 

ไมระบ ุ
---------- 

ตองสําเร็จ 
กอน 

10ส.ค.58 

  50 

 

3. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 3-30 มิถุนายน 

2588 
 
 

4. อัตราคาสมัครสอบ 
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-) 
 
 

5. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ไดในระหวางวันที่ 3-30 มิถุนายน 2558 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  

 

6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอ 1-8  และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-4 
(เพ่ือเปนประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)   จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท     จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 6 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน กิจกรรมดานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่สมัคร  จํานวน 1 ชุด 

3 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมชวง ม.4-6) ยื่นพรอมใบสมัคร    
6. บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ:ตามที่คณะกําหนด)   จํานวน 1 ชุด 



หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

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

(หลังจากสงไปรษณีย 7 วันทําการ) 
 

8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 6 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
  5. ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่กําหนด 
  6. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

9. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน   
ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  ผานระบบ

อินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
 

10. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 สอบในวันที่ 4 กรกฎคม 2558 และขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน   

(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ที ่                                      คณะ/สาขาวิชา ขอเขียน  ปฏิบัต ิ สัมภาษณ 

1 โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)  
(สถานบรกิารฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป และ 
Vanung University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป) 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 สถานที่สอบสัมภาษณ ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 

เวลา 8.30-9.00 น. :  

ผูสมัคร และผูปกครองรับฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 

เวลา 9.00 น. เปนตนไป :  

สอบสัมภาษณ (บางกรณีสามารถสัมภาษณพรอมผูปกครอง) 

     

    - 

     

    - 

     
     

 
11. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 
www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

 
 
 

 



12. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกโอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อไปชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาลวงหนาเขาบัญชี สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขทีบั่ญชี 678-
006111-2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2558 
เทานั้น 

2.  ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เปนตนไป ผานระบบอินเตอรเน็ตที่เวปไซดคณะพัฒนาการทองเที่ยว www.tcsc-
tourism.mju.ac.th  หรือ www.tourism.mju.ac.th เทานั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงเอกสารของทานทาง
ไปรษณีย หรือทางโทรสาร) 

 
13. อัตราคาฝกอบรม ประจําปการศึกษา 2558                   
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคาฝกอบรมตลอดหลักสูตรไดที่  www.education.mju.ac.th 
 

14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558  

ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที ่     

8-31 กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 17 

สิงหาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

15. การจัดสงกําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสง

กําหนดการรายงานตัวใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2558  ในวันที่ 1-10 สิงหาคม  
2558 

 

16. การเปดภาคเรียนฝกอบรม 
ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกใหมารายงานตัวดวยตนเอง พรอมเริ่มฝกอบรม ในวันที่ 17 

สิงหาคม  2558 
อนึ่ง สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ                 

ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผูสมัครตามเงื่อนไขของสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดไวเทานั้น  และขอยกเลิกผูไดรับการคัดเลือกที่ไมมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานบริการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร 
คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา และคาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ  ณ วันที่  3  มิถุนายน  2558        

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร) 
                          รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 



 
ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ  
เพื่อเขาฝกอบรมสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประกาศ 279/2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 นักเรียนดําเนินการสมัครทาง 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 3 กรกฎาคม 2558 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ www.education.mju.ac.th   
**เฉพาะสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบสมัภาษณ ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  
www.education.mju.ac.th  ณ ชัน้ 2 คณะพฒันาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 
**เฉพาะสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคดัเลือก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2558 ผูผานการสอบคัดเลือก โอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อเขาบัญช ีสถานบริการฝกอบรมและให

คําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขทีบั่ญช ี678-006111-2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  
(สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) 

วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลยัแมโจ จัดสงกําหนดการรายงานตัวผูเขาฝกอบรม ประจําปการศึกษา 2558   
ไปยังที่อยูที่นักเรียนกรอกไวใหตอนสมัคร 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหมทุกคน เขามอบตัวดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง  
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เปดภาคเรียนเร่ิมฝกอบรม 

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


