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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือก 

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 

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

 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จะเปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ระบบรับตรง)  เพื่อเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ในปการศึกษา 2560 ตามความตองการของทุกคณะ วิทยาลัย โดยวิธีการ         
แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือกในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2559 และ
จะตองสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวากวาเกณฑ 
ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 

3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย 

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
5. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (พิจารณาใบสมัคร) และแบบสอบคัดเลือก 
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8. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ 
ลําดับ

ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 50 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคม ี
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 20 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 20 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 20 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 20 

6 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชา
ชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยประจําหลักสูตร 

  2.50 50 

7 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน   
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คณิตศาสตร  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรม  
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร เทานั้น หรืออยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยประจําหลักสูตร 
(สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 พรอมแฟมสะสมผลงานการวาดรูปของจริง) 
ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม (อาคารหลังใหม) 

  2.50 
 

30 

8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
(ผานการเรียนรายวิชาทางการเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตสัตวน้ํา หรือรายวิชาที่เกี่ยวของ
ทางสัตวน้ํา) หรือสาขาวิชาที่เกีย่วของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

  2.50 80 
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ลําดับ
ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (รุนที่ 1) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 หรือเทียบเทา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานัน้ 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจํา 
หลักสูตร 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
สาขาวิชาการประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจํา
หลักสูตร 
 

หมายเหตุ กรณีผูสมัครมี GPAX ระหวาง 2.25-2.49 จะตองมีแฟมสะสมผลงานที่
ประจักษทางดานเกษตรกรรม การประมง หรือดานนวัตกรรม  
ดานเทคโนโลยี ดานบริหารธุรกิจ 

  2.50 50 

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

  2.50 30 

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

  2.75 30 

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

  2.50 50 

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

  2.50 100 

14 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.75 40 

15 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 40 

16 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 40 

17 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ  
(ปริญญาตรีควบปริญญาโทเนน 2 ภาษา) หลักสูตร 5 ป  
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร 
เทานั้น มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75  
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

  2.50 50 
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ลําดับ
ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

18 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 
มีรายวิชาภาษาตางประเทศ GPA ไมต่ํากวา 2.50    
ผูสมัครทุกคนตองพิมพบทความ 1 หนา A4 หัวขอ“คําวาพัฒนาการทองเที่ยวในความ
เขาใจของขาพเจา” และแนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) เทานั้น 

  2.75 10 

19 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (รุนที่ 1) 
(เปนการจัดการเรียน 2 ภาษา เนนภาษาอังกฤษ) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 
มีรายวิชาภาษาตางประเทศ GPA ไมต่ํากวา 2.75 
ผูสมัครทุกคนตองพิมพบทความ 1 หนา A4 หัวขอ“ธุรกิจทองเที่ยวในมุมมองของ
ขาพเจา” และแนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) เทานั้น 
คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ ไมเกิน 26,000 บาท 

  2.75 35 

20 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ  
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยูในดุลยพินิจของอาจารย
ประจําหลักสูตร  
- ผูสมัครทุกคนตองพิมพบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “ความสนใจของฉันตอการเขา
ศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ” และแนบแฟมสะสมผลงานดานศิลปะ/สื่อ/       
การสื่อสาร/นิเทศศาสตร ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เทานั้น 

   
 

2.75 
3.00 

40 

21 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  มีรายวิชาภาษาตางประเทศ 5 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต GPA รายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00  
(สอบขอเขียนวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ชั้นหอง 606  
คณะศิลปศาสตร อาคารประเสริฐ ณ นคร) 

  2.75 60 

22 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
แผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร 
แผนการเรียนศิลป-ภาษา / ศิลป-ทั่วไป  
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยูในดุลย
พินิจของอาจารยประจําหลักสูตร  
(สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.พรอมแฟมสะสมผลงานเกี่ยวกับ  
การสื่อสารดิจิทัล / CD ผลงานมาแสดงดวย) ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

   
 
 

2.25 
2.50 
2.75 
3.00 

 

70 



5 
 

ลําดับ
ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชา
ชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

   
 

2.50 
2.50 

 

20 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชา
ชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

   
 

2.50 
2.50 

 10 

25 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชา
ชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยประจํา
หลักสูตร 
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตร ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
- ผูสมัครทุกคนตองพิมพบทความ 1 หนา A4 หัวขอ “เหตุใดจึงสนใจเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร”  
- ผูสมัครทุกคนตองแนบแฟมสะสมผลงานดานวิชาการหรืออ่ืนๆ 3 กิจกรรมเดน  
ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เทานั้น 

   
 
 

2.50 
2.50 

 
 
 

2.50 

20 

26 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

   
 

2.25 
2.75 

10 

27 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

   
 

2.00 
2.50 

20 



6 
 

ลําดับ
ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

28 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
แผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร / ศิลป-คอมพิวเตอร  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร  

   
 
 

2.50 
2.75 
3.00 

30 

29 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 30 

30 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคม ี
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 25 

31 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิต ิ
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
และมีรายวิชาทางคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 

  2.50 25 

32 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 25 

33 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
แผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 
 

หมายเหตุ กรณีผูสมัครมี GPAX แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร อยูระหวาง 
2.00-2.49 หรือ แผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร อยูระหวาง 2.00-2.74 จะตองมี   
แฟมสะสมผลงานที่ประจักษทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
2.50 
2.75 

25 

34 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.00 25 

35 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 25 

36 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 25 

37 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนีอ้ยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
- ผูสมัครทุกคนตองเขียนดวยลายมือเทานั้น บทความ 1 หนา A4  
หัวขอ “เรียนรัฐศาสตรไปเพื่ออะไร ? และมีอาชีพในฝนคืออะไร ?”  
- ผูสมัครทุกคนตองแนบแฟมสะสมผลงานดานกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเดน ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เทานั้น 

   
 

2.75 
3.00 
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ลําดับ
ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

38 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนีอ้ยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
- ผูสมัครทุกคนตองเขียนดวยลายมือเทานั้น บทความ 1 หนา A4  
หัวขอ “เรียนรัฐประศาสนศาสตรไปเพื่ออะไร ? และมีอาชีพในฝนคืออะไร ?”  
- ผูสมัครทุกคนตองแนบแฟมสะสมผลงานดานกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเดน ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เทานั้น 

   
2.75 
3.00 

 
 

20 

 

4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ตwww.education.mju.ac.thเทานั้น ในวันที่ 16 มกราคม –

28 กุมภาพันธ 2560 

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

คาสมัคร ผานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ       

ในวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2560 
 

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

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย  หรือดวยตนเอง  ในวันที่  16 มกราคม - 3 มีนาคม 2560 เทานั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) 
1. ทุกคณะ  และวิทยาลัยพลังงานทดแทน  จัดสงไปที่  

กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-873-460 โทรสาร 053-873-461  

2. คณะศิลปศาสตร จัดสงไปที่  
งานบริการการศึกษา  
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-875-200 ตอ 109 โทรสาร 053-875-208 

3. คณะพัฒนาการทองเที่ยว จัดสงไปที่  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
คณะพัฒนาการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-875-162 โทรสาร 053-875-166 
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4. วิทยาลัยบริหารศาสตร จัดสงไปที่  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
วิทยาลัยบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-875-544 โทรสาร 053-875-540 

 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4 โดย
จัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณา) 
ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท 
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน 
4. ฉบับจริง-ระเบียนแสดงผลการศึกษา  จํานวน 5 ภาคการศึกษา  
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (ขอใหผูสมัครโปรดศึกษารายละเอียด

ในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนแฟมสะสม
ผลงานให) 

6. บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด) การเขียนดวยลายมือ หรือ
พิมพดวย Microsoft Word โปรดศึกษารายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และ
จํานวนรับ 

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือ
ปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือได
ผานการคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย  
 

8. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่www.education.mju.ac.thเทานั้น 

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑการคัดเลือก/การสอบคัดเลือก และการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ผลการสอบขอเขียน ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่กําหนด 
  5. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  6. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน   
     (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล) 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนผานระบบ
อินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
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11. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
     (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล) 

 สอบในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 และขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ที่                                  คณะ/สาขาวิชา ขอเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน   
วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.  
สถานที่สอบ ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
(อาคารหลังใหม) ใหผูสมัครนําแฟมสะสมผลงานการวาดรูป (ตัวจริง) มาแสดงดวย 
โทรศัพท 053-875-365 

               

2 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น.   
สถานที่สอบขอเขียน ณ หอง 606 ชั้น 6 คณะศิลปศาสตร  
อาคารประเสริฐ ณ นคร  โทรศัพท 053-875-200 ตอ 109 

         -      - 

3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.  
สถานที่สอบขอเขียน ณ หองชอมณี  ชั้น 2 อาคาร 75 ป แมโจ  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
สถานที่สอบสัมภาษณ ณ หองคําหยาด หองมณีจันทร หองโมฬีรัตน 
ชั้น 1 อาคาร 75 ป แมโจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   
ใหผูสมัครนําแฟมสะสมผลงานเก่ียวกับการสื่อสารดิจิทัล / CD มาแสดงดวย 
(หากไมแลวเสร็จอาจจะตองมีการสอบสัมภาษณในวันที่ 19 มีนาคม 2560 
ตอไป) โทรศัพท 053-875-400 ตอ 105 

         -      

 
 

12. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1. ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผานระบบ

อินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 

2. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ  (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่

ไดทําการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว แตไปทําการสมัคร

หรือผานการคัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งไดอีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา หรือปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวากรณีใดๆ 
 

13. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถพิมพใบชําระเงิน Pay-in ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.thเทานั้น  เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ   

15,900 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส 

จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2560 และใหจัดสงเอกสารยืนยัน

การชําระเงินดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยแมโจในวันถัดไป 
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2.  ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวัน

ถั ด ไ ป 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 ษ )  ผ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น 
 

14. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560                   
  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 
 
 

15. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไดที่  

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

 

16. การสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบ

กลาง Admissions ขอใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไตรตรองใหถี่ถวนและละเอียดรอบคอบ           
หากประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหทํา
การดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และ
จัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะ
ทําการจัดสงรายชื่อเพื่อไปตัดสิทธิ์ระบบกลางAdmissions โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 
 

17. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ใหถือ

วาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 27 

มีนาคม - 10 เมษายน 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions 

หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยจัดสงคํารองฯ ใหกับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันที่ 1-30 เมษายน 
2560 

4. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 

5. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 

6. เมื่อเปนนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560      
ถือวาสละสิทธิ์ 
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18. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 

ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2560 เปนตนไป ขอใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก      
ดาวนโหลดไดที่ www.education.mju.ac.th  ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม และคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ   
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560   

 

19. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ (โดยยังไมตอง
จัดสงเอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 

 

20. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณหนา
โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
 

21. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9     
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชย เปนเงินสด 150 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่           
25 พฤษภาคม 2560 
 

22. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ  ประจําปการศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความพรอมกอน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ) ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 
 

23. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ  

ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 
และเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2560          
                                                                 

                                     
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 
                           รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือก  

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 

(เพิ่มเติม) 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันที่ 16 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ 2560 

ผูสนใจดาํเนินการสมัครทาง Internet www.education.mju.ac.th   
ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  
(7 Eleven) ไดทุกสาขาทัว่ประเทศ  

--------------------------------------------- 
จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ทาง ปณ. หรือ สงดวยตนเอง   
(หรือตามใบปดหนาซอง ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว) 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล) ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 
www.education.mju.ac.th  

วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สอบขอเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ       
(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล) 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th   
วันที่ 27 มีนาคม –  
10 เมษายน 2560 

ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไมเกิน 12,900-24,400 
บาท  ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขา      
ทั่วประเทศ  

 
 

การสละสทิธิ ์
(ทุกประเภท) 

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 
และจัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลยั     
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลยัแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบกลาง
Admissions หากผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบ
กลางAdmissions หรือระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ขอใหไตรตรองใหถี่ถวนอยางละเอียด
รอบคอบ 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เปนตนไป 

(ไมมีการจัดสงไปที่บาน) 

ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สามารถดาวนโหลดกาํหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
และคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสราง      
อัตลักษณลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2560 ไดที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ  
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไปมหาวิทยาลัยแมโจ) 

 
 

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปลีย่นแปลง) 

ติดตามที ่
www.education.mju.ac.th 

 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่สั่ง
พิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหนาโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวนัที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือก  

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 

(เพิ่มเติม) 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

 
 

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปลีย่นแปลง) 

ติดตามที ่
www.education.mju.ac.th 

 
 

นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
เปนเงินสด 150 บาท  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 
ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)  ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
 

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


