กําหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และการชําระเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา
๑. กําหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
๑.๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ทําการถายทอดสด ผาน Facebook Page : Graduate School MJU
๑.๒ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน
และการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
๑.๒.๑ ใหผูผานการสอบคัดเลื อกดํ าเนิ น การกรอกข อมูลรายงานตัวผ านระบบ
ออนไลนตามคําแนะนําที่ระบุไวในเว็บไซต www.grad.mju.ac.th/apply ใหครบถวน ตรวจสอบความถู กตอง
พรอมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว ตั้งแตวันศุกรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตยที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๓
๑.๒.๒ เมื่อผูผานการสอบคัดเลือกรายงานตัวพรอมอัพโหลดเอกสารประกอบการ
รายงานตัวผานระบบออนไลนเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนรายวิชาเรียนและชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระหวางวันที่ ๒๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยชําระเงินไดที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาฝายบัณฑิตศึกษา จะดําเนินการลงทะเบียน
รายวิชาเรียนใหกับผูผานการสอบคัดเลือก)
หากผูผานการสอบคัดเลือกไมดําเนินการรายงานตัวผานระบบออนไลน ลงทะเบียนรายวิชา
เรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยไมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา จะ
ถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษา และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจะสมบูรณเมื่อนักศึกษากรอกขอมูลรายงาน
ตั วพร อมทั้ งอั พโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว และชําระเงิน คาธรรมเนีย มการศึก ษาครบถว นตาม
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจที่เกี่ยวของกําหนดไว
๑.๓ ปฐมนิเทศของสาขาวิชา
- วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองบรรยาย
202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝกอบรมทางดินและปุยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการ
เกษตร
๒. ไฟลหลักฐานและรูปถายที่ใชในการอัพโหลดเพื่อรายงานตัวในระบบออนไลน
๒.๑ สํ า เนาบั ตรประจําตัว ประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดิน ทาง [สําหรับ นักศึกษา
ตางชาติ] (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน [ยกเวนนักศึกษาตางชาติ] (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ รูปถายหนาตรง (เฉพาะรูปถายสีเทานั้น) ขนาดความละเอียด 300 x 400 Pixel สวม
เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไมมีลาย และไมอนุญาตใหใชรูปถายชุดครุย เนื่องจากใชทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
๒.๔ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (สําหรับผูที่ไมไดยื่นใบรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ ในวันสมัคร)
๒.๕ หนังสือ...

๒.๕ หนังสืออนุญาตใหศึกษาตอจากผูบังคับบัญชา ระดับกรมหรือเทียบเทา ลงนามโดย
อธิบดีหรือตําแหนงเทียบเท า (สําหรับผูผานการสอบคัดเลือกที่เขาศึ กษาในภาคปกติ ที่เปนขาราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เป ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนตามปกติ ให ผู ผ า นการสอบคั ด เลื อ ก ส ง เอกสาร
ประกอบการรายงานตัวตอฝายบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้
๓.๑ ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนา
จํานวน ๔ ฉบับ (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
๓.๒ ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนา
จํานวน ๔ ฉบับ (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท)
กรณี ในวั นรายงานตั วขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หากผูผานการสอบคัดเลือกยังไมสําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวไวกอน แตผูผานการสอบคัดเลือกจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร
และแผนการศึกษาเรียบร อยแลว และอยูในระหวางรอการอนุมัติจ บการศึ กษา กอนวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ (กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓)
๓.๓ สํ า เนาเอกสารแสดงผลการสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ ก ารสอบผ านความรู
ภาษาตางประเทศ (สําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภาอนุมัติจบการศึกษา จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (สําหรับนักศึกษาตางชาติ) ถายเอกสาร ๒ ดาน จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๖ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๗ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ–สกุล หรือยศ (ถามี) จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๘ หนังสืออนุญาตใหศึกษาตอจากผูบังคับบัญชา ระดับกรมหรือเทียบเทา ลงนามโดย
อธิบดีหรือตําแหนงเทียบเท า (สําหรับผูผานการสอบคั ดเลื อกที่เข าศึ กษาในภาคปกติ ที่เปนขาราชการ หรื อ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หากไมสงหนังสืออนุญาตดังกลาว มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการรับรายงานตัว
หมายเหตุ: - เอกสารฉบับจริง ฝายบัณฑิตศึกษาจะคืนใหเมื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว สําหรับ
เอกสารที่เปนสําเนา ใหผูผานการสอบคัดเลือกรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับดวย

