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หากผู้ที่ผ่าน… 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป ี
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการสอบคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
๑.๑ สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

ระหว่าง ๑๘.๕๐-๒๙.๙๐ กก/ม๒ 
๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร 
๑.๓ รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องส าเร็จการศึกษา

ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ และมีจ านวนหน่วยกิตนับถึงวันที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๑.๕ เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑.๖ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
๑.๗ ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
๑.๘ มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๑.๙ พ านักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งผลการตรวจของแพทย์ ประกอบด้วยผลการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจสายตา 
การวัดระดับการมองเห็นการตรวจตาบอดสีการตรวจการได้ยิน การตรวจทางรังสีของทรวงอก และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 -ร่าง- 
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3.1.3.3 ส าเนา… 

 หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้
ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง หรือพบว่ารายงานผลการตรวจร่างกายตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุ
ว่าผิดปกติ หลังจากท่ียืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

๓. คณะ/สาขาวิชา และจ านวนรับ 
 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
สอบ

สัมภาษณ์ 
GPAX    
ไม่ต่ า
กว่า 

จ านวน
รับ 

๑ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
* รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โดยต้องเรียน
รายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ังต่อไปนี้ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า                    ๑๐ หน่วยกิต 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน่้อยกว่า  ๒๐ หน่วยกิต 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า               ๙ หน่วยกิต 
* ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ หรือบทความ ด้วยลายมือ จ านวน 1 หน้า 
A4 หัวข้อ “ความคาดหวังในการเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้”  
โดยยื่นพร้อมใบสมัคร 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  
* สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 
และรายงานผลการตรวจร่างกาย (ตามฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
ติดต่อสอบถาม : อาจารยบ์ุษกร  ยอดทราย 091 0719 957 หรือ 
                     อาจารย์วารุณ ี ผ่องแผ่ว   063 6965 597   
                     Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 ๒.๗๕ 
 
 

๕๐ 

 

๓. การสมัคร  
๓.๑ การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 ๓.๑.๑ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที ่admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๕ ถึงวันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๕ 
๓.๑.๒ สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) โดยช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) หรือบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ 11 เมษายน  ๒๕๖๕ 

3.1.3 หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว ในวันถัดไปให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 
1”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดเรียงเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสาร (เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

  3.1.3.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”) 
  3.1.3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน : ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าของบัตร

ประจ าตัวประชาชนลงบนกระดาษขนาด A๔ พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองส าเนาถูกต้อง 

https://www.facebook.com/maejonurse
http://www.admissions.mju.ac.th/
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  3.1.3.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ปพ.๑)         
ที่แสดงผลการเรียน ๕ หรือ 6 ภาคการศึกษา โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษาลงบน
กระดาษขนาด A๔ 

  3.1.3.4 เรียงความ หรือบทความ : เขียนเรียงความ หรือบทความด้วยลายมือ
ตนเองมีความยาวของเนื้อหา ๑ หน้ากระดาษ A๔ หัวข้อ “ความคาดหวังในการเรียนพยาบาลที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ลงบนกระดาษขนาด A๔ 

3.1.4 ผู้สมัครและผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
3.1.5 น าใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือ
ปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ช าระเงินค่าสมัคร หรือ
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

 

3.2 จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ได้ ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 

12 เมษายน 2565 (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ) 
 

จัดส่งไปที่  
ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  
โทรศัพท์ 0 5387 3460, 0 5387 3455 
 

๓.3 อัตราค่าสมัคร  
อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

สามารถตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าวได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป (ไม่นับวัน
หยุดนักขัตฤกษ์) ที่ admissions.mju.ac.th หากผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครแล้วต้องการยกเลิกการสมัคร 
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

๓.๔ ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร การช าระเงิน 

และการรับใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบการจัดส่ง
เอกสารได้หลังจากท าการจัดส่งไปรษณีย์ 7 วันท าการ)  

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ 
4.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๖๕  
4.2 การสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.education.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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  4.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ไม่รวมปก
ประกอบด้วย  
   4.2.1.1 ประวัติส่วนตัว ๑ หน้ากระดาษ A๔  
   4.2.1.2 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
   4.2.1.3 เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ 
หรือได้รับรางวัลการประกวดต่าง ๆ (ถ้ามี) 
  4.๒.2 รายงานผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด (ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๖๕) 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาและการสอบคัดเลือก 
 5.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้  
 5.๒ มีผลการเรียน ๕ หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 5.๓ เรียงความ หรือบทความ ที่เขียนด้วยลายมือ หัวข้อตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด 
 5.๔ มีแฟ้มสะสมผลงาน จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ 
 5.๕ รายงานผลการตรวจร่างกาย 
 5.๖ ผลการสอบสัมภาษณ ์

5.7 การตัดสินผลของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๖. การประกาศผล 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  admissions.mju.ac.th วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๗. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ๗.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Pay- in) ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐บาท 
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้ตรวจสอบสถานะการรับช าระ
เงินดังกล่าวในระบบได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีไม่ช าระเงิน
ดังกล่าวในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับส ารองต่อไป 

- ช าระด้วยเงินสดผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  หรือบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท ) 

- ช าระผ่านบัตรเครดิต Master Card หรือ VISA ได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ๑.๒๕ % และค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท) 

- ช าระผ่าน Mobile Application ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยการอ่าน QR Code ในใบ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากช าระเงินผ่าน MobileApplication ของธนาคารอื่น ๆ  การช าระเงิน
จะไม่สมบูรณ์) 

๗.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท า
การสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท า
การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๘. อัตราค่าบ ารุงการศึกษา… 
 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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๘. อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมหอพักใน
มหาวิทยาลัย) 
 

9. ทุนการศึกษา 
 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ที่  

9.1  งานทุนการศึกษาและให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3183 
https://www.facebook.com/Scholarship.maejo 

9.2  เกี ่ยวกับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3188 หรือ 0 5387 
3189 https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/ 
 

10. การตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
10.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ได้ช าระไว้แล้ว 

10.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  

10.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ในระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  

10.4 หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกถูกตัดสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์หลังจากช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ช าระไว้
แล้ว 
 

11. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
๑1.๑ การรับก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ใน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป ได้ที่ admissions.mju.ac.th 

๑1.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ให้ รายงานตัว (ผ่ านระบบออนไลน์ )  เ พ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ที่admissions.mju.ac.th โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (น าเอกสารมาในวันรายงานตัวที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดเอกสารที่ admissions.mju.ac.th หาก
เอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บว่า "Upload file" นักศึกษา
ใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการแก้ไข
หรืออัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ออกรหัสนักศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๑2. การรายงานตัว... 

https://www.facebook.com/Scholarship.maejo
https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/
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๑2. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย และการปฐมนิเทศ 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) พร้อมยื่นเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่อเจ้าหน้าที ่และจะต้องพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี 
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

๑3. การเข้าร่วมกิจกรรมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 

๑4. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ลูกแม่โจ้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) 
 

๑5. การเปิดภาคเรียน 
 มหาวิทยาลัยก าหนดแม่โจ้เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
(มหาวิทยาลัยจะท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ https://reg.mju.ac.th 

 

ประกาศ  ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ก าหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วัน เดือน ป ี รายการ/กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 
๑๐ มี.ค.-๑1 เม.ย. ๒๕๖๕ ด าเนินการสมัครที่ admissions.mju.ac.th นักเรียน 

- สมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง นักเรียน 
- ช าระเงินค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นักเรียน 
- หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว ในวันถัดไปให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร และจัดส่ง

เอกสารการสมัครท้ังหมดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นักเรียน 

- ตรวจสอบการส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร  
(หลังจากจัดส่งเอกสารแล้ว 7 วัน) 

นักเรียน 

- นักเรียนเข้าระบบรับสมัคร เพื่อกลับมาตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร 
หากมีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะมีข้อความแจ้งเตือนท่ี 
- หน้าเว็บ Upload file ให้นกัเรียนแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนวนัที่ ๑2 เม.ย. ๖๕  

นักเรียน 

๑1 เม.ย. ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการสมัคร ท่ี admissions.mju.ac.th นักเรียน 
๑1 เม.ย. ๒๕๖๕ วันสุดท้าย ของการช าระเงินค่าสมัคร นักเรียน 
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ท่ี admissions.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒๓-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงานและใบรายงานผลการตรวจร่างกาย 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นักเรียน 

๒ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการท่ี admissions.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ไม่สามารถท าการผ่อนผันได้ 
นักเรียน 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ วันสุดท้าย ของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  นักเรียน 
๑๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม ่ผ่านระบบออนไลน์ท่ี admissions.mju.ac.th นักเรียน 
๑๒-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ นักเรียนเข้าระบบ เพื่อกลับมาตรวจสอบสถานะการ Upload file 

หากมีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะมีข้อความแจ้งเตือนท่ี 
หน้าเว็บ Upload file ให้นักเรียนแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวนัที่ ๒ มิ.ย. ๖๕ 

นักเรียน 

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักเรียน 
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
รายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย   
ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) 

นักเรียน 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

นักเรียน 

๑๖-๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม“สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล”
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   

นักเรียน 

๒๕ มิ.ย.-๑ ก.ค.๒๕๖๕ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

นักเรียน 

๔ ก.ค. ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
ติดต่อสอบถาม 
เกี่ยวกับการรับสมัคร :  

 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน : 

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0 5387 3460 , 0 5387 3455 
 

โทรศัพท์ อาจารย์บุษกร ยอดทราย 091-0719957 หรอื  
            อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว 063-6965597 
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ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง
วันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๕ 

2. สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) โดยช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
11 เมษายน  ๒๕๖๕ 

3. หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว ในวันถัดไปให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดเรียงเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร  
(เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

 - ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน : ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าของบัตรประจ าตัว

ประชาชนลงบนกระดาษขนาด A๔ พร้อมลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ปพ.๑) ที่แสดงผลการเรียน 

๕ หรือ 6 ภาคการศึกษา โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษาลงบนกระดาษขนาด A๔ 
 - เรียงความ หรือบทความ : เขียนเรียงความ หรือบทความด้วยลายมือตนเองมีความยาว

ของเนื้อหา ๑ หน้ากระดาษ A๔ หัวข้อ “ความคาดหวังในการเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ลงบน
กระดาษขนาด A๔ 

4. ผู้สมัครและผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบสมัคร 
5. น าใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
 

ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ได้ ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 12 

เมษายน 2565 (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ) 
จัดส่งไปที่  

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  
โทรศัพท์ 0 5387 3460, 0 5387 3455 

 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๖๕  
2. การสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.    

ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ไม่รวมปก
ประกอบด้วย  
 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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   - ประวัติส่วนตัว ๑ หน้ากระดาษ A๔  
   - สอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
   - เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ หรือได้รับ
รางวัลการประกวดต่าง ๆ (ถ้ามี) 
  - รายงานผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด (ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๖๕) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  admissions.mju.ac.th วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Pay-in) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐บาท (สี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้ตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าวใน
ระบบได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีไม่ช าระเงินดังกล่าวใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับส ารองต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดการอื่นๆ ศึกษารายละเอียดได้ในประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  
admissions.mju.ac.th  
 

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