
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก/สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป  และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 

 มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา  2558 
(ประเภททดลองเรียน) 

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

ดวยในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม จะเปดรับนักเรียนที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป หรือ
เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน ตามความตองการของทุกคณะ โดยวิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก     
เพื่อทดแทนผูสละสิทธิ์จากระบบรับตรง และจากระบบกลาง (Admissions) โดยเปนนักศึกษาประเภททดลองเรียน
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1.  เปนผูกําลังศึกษา และ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  

หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ เทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
แตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2557 และจะตองสําเร็จการศึกษา  กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามทีค่ณะ/สาขาวิชากําหนด 
3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.  เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวา

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
4. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ  

ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่สําคัญที่

จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 



  

7. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา 
และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกบัการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
9. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   10 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   10 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   5 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (เกษตรเคมี) 
รับผูกําลงัศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   5 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   5 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   10 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

ไมกําหนด   10 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   5 

9 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   10 

10 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป)   
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร /  
ศิลป-คณิตศาสตร ปวช.ทางดานสถาปตยกรรม เทานั้น  
(สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
พรอมแฟมสะสมผลงานการวาดรูป) 
ณ ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  

2.00 
Pat-74 
ไมต่ํา 

15,000 

  2 

11 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน   
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร /  
ศิลป-คณิตศาสตร ปวช.ทางดานสถาปตยกรรม เทานั้น  
(สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
พรอมแฟมสะสมผลงานการวาดรูป)    
ณ ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 

2.00 
Pat-74 
ไมต่ํา 

15,000 

  4 
 

12 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   15 



  

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

13 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   50 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   40 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.25   15 

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   15 

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   20 

18 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
จัดการเรียนการสอน ชั้นปที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
และชั้นปที่ 3-4 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม 
รับผูกําลังศึกษาม.6 , ปวช. หรือ เทียบเทา ทุกแผนการเรียน 

ไมกําหนด   40 

19 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับผูกําลังศึกษาม.6   
แผนการเรียนศิลป-ภาษา เทานั้น และเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากกวา 12 น.  
(สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.) 
ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร (อาคารประเสริฐ ณ นคร) 

ไมกําหนด   15 

20 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผูกําลังศึกษาม.6  รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
รับแผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร 
รับแผนการเรียนศิลป-ภาษา / ศิลป-ทั่วไป  
ปวช.ดานบริหารธุรกิจ/การตลาด/คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรธุรกิจ/ศิลปกรรม  
(สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
พรอมแฟมสะสมผลงานดานที่เกี่ยวของ) ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 

  2 

21 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-พิสิกส 
(สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.)  
ณ ชั้น 5 หอง E516 ชั้น 5 อาคารสาขาวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร 

2.00   5 

22 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
รบัผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-พิสิกส-เคม ี

2.00   16 



  

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เคม-ีชีววิทยา 

2.00   20 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เคม-ีชีววิทยา 

2.00   7 

25 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   3 

26 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคม ี
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   3 

27 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิต ิ
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00   3 

28 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น  
รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    

2.00   45 

29 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  
** อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาปกติ (ไมเรียกเก็บประเภททดลองเรียน) 

ไมกําหนด   25 

 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางพชืไร 
เทานั้น หรือ อยูในดุลยพนิิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00   2 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา  ประเภทวิชาทางพชื
ศาสตร สัตวศาสตร สัตวรักษ สตัวแพทย เกษตรปาไม การประมง ชางเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  อุตสาหกรรมเกษตร  
หมายเหต ุหากมิไดเรียนวิชาทีไ่ดกําหนดจะตองเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม) ตาม
มติอาจารยประจาํหลักสูตร  

2.00   1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
(นอกเวลา : เรียนวันเสาร-อาทิตย) รับผูกาํลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. 
หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง พืชศาสตร สัตวศาสตร สัตวรกัษ สัตวแพทย 
เกษตรปาไม การประมง ชางเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม  อุตสาหกรรมเกษตร   หมายเหตุ หากมิไดเรียนวิชาที่ไดกาํหนด
จะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยประจาํหลักสตูร 

2.00   10 

4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ 
เทียบเทา ประเภทวชิาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 
เทานั้น  (สอบสัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
พรอมแฟมสะสมผลงานการวาดรูป) 

2.00   3 



  

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

5 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก) 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
เกษตรกรรม ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล 
และอนุปริญญาสัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวชิา การผลิตสตัวปก มากอน 
ตองลงทะเบียนเรียนวชิา สศ241 การผลิตสัตวปก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา 
การผลิตสัตวปกมาแลว จะตองสอบวัดความรูพืน้ฐานดานสัตวปกผานเกณฑ   
60 % ถาไมผานตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 241 การผลิตสตัวปก ของคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อผานการคัดเลือกและเขามาเปนนกัศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00   3 

6 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร) 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
เกษตรกรรม ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล 
และอนุปริญญาสัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวชิา การผลิตสกุรมากอน หรือไม
ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรูและ
ประสบการณฝกงาน ทีไ่มไดเรียนวิชาการผลิตสุกร ภาคทฤษฎ ีมากอน ตอง
ลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 243  
การผลิตสุกร ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเมื่อผานการคัดเลือกและเขา
มาเปนนักศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00   2 

7 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเนื้อ) 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
เกษตรกรรม ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล 
และอนุปริญญาสัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวชิา การผลิตโคนม การผลิตโค
เนื้อ และวิชายาและการใชยาในสัตวมากอน หรือไมไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรูและประสบการณฝกงานทีไ่มไดเรียน
วิชาการผลิตโคนมและโคเนื้อ ภาคทฤษฎี มากอน ตองลงทะเบยีนเรียนวิชา สศ 
242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ และวิชา สศ 474  ยาและการใชยาในสตัว ของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเมื่อผานการคัดเลือกและเขามาเปนนักศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00   4 

8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
สาขาวชิาการจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เทานั้น 

2.00   25 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
สาขาวชิาการตลาด หรือ บริหารธุรกิจ เทานั้น 

2.00   60 

10 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทาง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

2.00   50 



  

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมต่ํากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) สัมภาษณ ไมม ี

เกษตร การโรงแรม และบริการภาษาตางประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจทองเที่ยว
และโรงแรม  บริหารธุรกิจ หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 

1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น เวลา 9.00-15.00 น.
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  (วันเดียวเทานั้น)  ณ หองบริการอินเตอรเน็ต C (หองแมโขงชลทิศ) ชั้น 1 
อาคารแมโจ 70 ป สรางปญญาเพ่ือแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 

2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงินคา
สมัคร ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  เวลา 9.00-15.00 น. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 
2558 (วันเดียวเทานั้น)   
 

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

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเองเทานั้น) 
จัดสงดวยตนเอง  เวลา 9.00-15.00 น. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันเดียวเทานั้น)        

ณ หองบริการอินเตอรเน็ต C (หองแมโขงชลทิศ) ชั้น 1 อาคารแมโจ 70 ป สรางปญญาเพื่อแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 
 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  โดย
จัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอ 1-8  และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-4 (เพื่อ
เปนประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

 
เอกสารท่ีตองจัดสงในการสมัคร 

 
 

 
ทุกคณะ 
สาขา 
วิชา  

คณ
ะส

ถา
ปต

ยก
รร

ม
ศา

สต
รแ

ละ
กา

รฯ
 

คณ
ะส

าร
สน

เท
ศแ

ละ
 

กา
รส

ื่อส
าร

 

1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)    

2 สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท    

3 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน    
4 
 

ม.6  สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 6 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ 
ปวส. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ    

5 
 

เฉพาะ ม.6 สําเนา-ใบสมัครระบบกลางAdmissions ที่เลือกมหาวิทยาลัยแมโจ  
ยื่นพรอมใบสมัคร (ถามี)    

6 
 
 

เฉพาะ ม.6 จะตองมีผลคะแนนจาก สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ 
(องคการมหาชน) PAT รหัส 74 คะแนนไมต่ํากวา 15,000 และ  
แฟมสะสมผลงานการวาดรูปตัวจริง 

 
 
 

 

7 
 

เฉพาะ ม.6 สําเนา-แฟมสะสมผลงาน กิจกรรมดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สมัคร  
3 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมชวง ม.4-6) ยื่นพรอมใบสมัคร (ถามี)    



  

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูก
เพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการคัดเลือก/
สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6 จํานวน 6 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

    ผลการเรียน ปวส. จํานวน 4 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  3. แฟมสะสมผลงาน ตามเกณฑทีค่ณะ/สาขาวิชากําหนด (บางสาขาวิชา) 
  4. ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (บางสาขาวิชา) 
  5. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 สอบสัมภาษณ เวลา 8.30-10.00 น. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และขอใหผูสมัครแสดง

ตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน  (ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

 ที่                                      คณะ/สาขาวิชา ขอเขียน  ปฏิบัต ิ สัมภาษณ 
 1 ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเวนขอ 2-5) 

ไมมีการสอบใดๆ เปนการคัดเลือก และพิจารณาจากเอกสารการสมัคร เทานั้น 
    -     -     - 

 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
สถานที่สอบ ณ ชั้น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 
**ใหผูสมัครจะตองมีผลคะแนนจาก สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ 
(องคการมหาชน) PAT รหัส 74 คะแนนไมต่ํากวา 15,000 และนาํแฟมสะสม 
ผลงานการวาดรูป (ตัวจริง) มาแสดงดวย 

    -     -      
   

 3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
สถานที่สอบ ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
**ใหผูสมัครนําแฟมสะสมที่เกี่ยวของทางการสื่อสารดิจิทัล (ตัวจริง) มาแสดงดวย 

    -     -      
   

4 คณะศิลปศาสตร 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
สถานที่สอบ ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร (อาคารประเสริฐ ณ นคร) 

    -     -      
   

5 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.  
สถานที่สอบ ณ หอง E516 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

    -     -      
   

10. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00 น.เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 



  

11. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สามารถพิมพใบชําระเงิน Pay-in ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น  เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ 33,000-
38,000 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 

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

 
12. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จ ส อบ ร า ย ละ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ต ลอ ด ห ลั ก สู ต ร ไ ด ที่  
www.education.mju.ac.th และชําระเพิ่มเติมคาธรรมเนียมการศึกษาประเภททดลองเรียน (เรียกเก็บครั้ง
เดียว) 20,000 บาท (เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแมโจ) 
 
13. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดท่ี  

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

14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทกุประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558  

ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 25 

กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคดัเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 25         

กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
4. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 27-28 

กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

15. กําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ ขอใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ทําการดาวนโหลดกําหนดการ และคูมือ

เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2558 ไดท่ี www.education.mju.ac.th เทานั้น 

 

16. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 11 รายการ (ยังไมตองจัดสง
เอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 

 

17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณหนาโรง
อาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 

 



  

18. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่  

25  กรกฎาคม 2558 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-11 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  ใน
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  

 

19. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย      
ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม) ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 

 

20. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ  

ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

                                                       
           (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน   หงษวิทยากร) 

                    รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเลขที ่392/2558  ลงวันที ่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 


