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ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือเทียบเท�า (ระบบจัดสรรโควตา) 
เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป& 

ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ประจําป&การศึกษา 2560 
............................................. 

 

ด�วยมหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� จะเป7ดรับสมัครนักเรียนท่ีกําลังศึกษา และคาดว�าจะ
สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า (ระบบ
จัดสรรโควตา) ตามความต�องการของทุกคณะ เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป& ในป&การศึกษา 
2560 โดยให�เอกสิทธิ์กับสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติไปเป=นตามเกณฑ?ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป7ดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรโควตา ให�แก�นักเรียนท่ีเรียนดีในส�วนภูมิภาคให�สามารถเข�า

ศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม�โจ� (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป=นมหาวิทยาลัยชั้นนําทาง
การเกษตร) และเป=นการส�งเสริมให�มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส�วนภูมิภาค 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก�กลุ�มผู�ด�อยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดค�าใช�จ�ายให�กับผู�ปกครอง และเป=นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก�ปDญหาสังคมและปDญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครคัดเลือก 
1. เป=นผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละสาขาวิชา ประจําป&การศึกษา 
2559 และจะต�องสําเร็จการศึกษาก"อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม�ตํ่ากว�ากว�าเกณฑ? 
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

3. เป=นผู�ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย?เป=นประมุข 
4. เป=นผู�มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต�งกายสุภาพ และรับรองต�อมหาวิทยาลัยว�า

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร�งครัด 
5. ไม�มีชื่อในทะเบียนเป=นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆยกเว�น

มหาวิทยาลัยเป7ด 
6. ไม�เป=นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท 
7. ไม�เป=นโรคติดต�ออย�างร�ายแรง โรคจิตฟDSนเฟTอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป=นโรคท่ีจะเป=น

อุปสรรคต�อการศึกษา 

โควตาจัดสรรให�สถานศึกษา (ที่แจ�งความจํานง) 
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8. มีผู�ปกครอง หรือ ผู�อุปการะรับรองว�าจะอุดหนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าบํารุง
การศึกษา และค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได�ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

9. ต�องเป=นผู�ท่ีอยู�ในประเทศไทยอย�างถูกต�องตามกฎหมาย  
10. เป=นผู�มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  
ลําดับ

ที่ 
หลักสูตร 4 ป9 

คณะ/สาขาวิชา 
GPAX. 

ไม"ต่ํากว"า 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร") 

รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
2.50 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (อารักขาพืช) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (ปฐพีศาสตร�) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต? สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส? หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจ
ของอาจารย?ประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
3.00 

 
 

9 คณะสัตวศาสตร?และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(สัตว?ป&ก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว?) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว? สาขาวิชาแปรรูปสัตว?น้ํา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตว?น้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร? (ผ�านการเรียน
รายวิชาทางการเลี้ยงสัตว?น้ํา การผลิตสัตว?น้ํา หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทางสัตว?น้ํา) หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจําหลักสูตร 

2.50 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป9 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

13 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.75 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

16 คณะเศรษฐศาสตร? สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.75 

17 คณะเศรษฐศาสตร? สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

18 คณะเศรษฐศาสตร? สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

19 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 
มีรายวิชาภาษาต�างประเทศ GPA ไม�ต่ํากว�า 2.50    
พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ“การท�องเที่ยวในความเข�าใจของข�าพเจ�า”  
และแนบแฟXมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 (สําเนา) เท�านั้น 

2.75 

20 คณะศิลปศาสตร? สาขาวิชานิเทศศาสตร�บูรณาการ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส? 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร?ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?
ประจําหลักสูตร พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “ความสนใจของฉันต�อการเข�า
ศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร?บูรณาการ” และแนบแฟXมสะสมผลงานด�านศิลปะ/สื่อ/
การสื่อสาร/นิเทศศาสตร? ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 

2.75 
3.00 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป9 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

21 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต? สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส? หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจํา
หลักสูตร 

 
 

2.50 
3.00 

 

22 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต? สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส? หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจํา
หลักสูตร 

 
 

2.50 
2.50 

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต? สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส? หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจํา
หลักสูตร 
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตร? ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “เหตุใดจึงสนใจเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการอาหาร”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านวิชาการหรืออ่ืนๆ 3 กิจกรรมเด�น  
ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 
 

2.50 
3.00 

 
 
 

3.00 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร? หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

25 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย?ประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป9 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

26 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร?  
แผนการเรียนศิลปY-คณิตศาสตร? / ศิลปY-คอมพิวเตอร? เท�านั้น 

 
2.50 
2.75 

27 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

28 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

29 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาสถิติ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

30 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

31 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร?  
แผนการเรียนศิลปY-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

 
2.50 
2.75 

32 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาวัสดุศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

33 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

34 คณะวิทยาศาสตร? สาขาวิชาฟFสิกส�ประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? เท�านั้น 

2.50 

35 วิทยาลัยบริหารศาสตร? สาขาวิชารัฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐศาสตร?ไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝDนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 

2.75 
3.00 

 

36 วิทยาลัยบริหารศาสตร? สาขาวิชาการบริหารท�องถิ่น 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐประศาสนศาสตร?ไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝDนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
2.75 
3.00 
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4. วิธีการสมัคร (ระบบจัดสรรโควตา) 
1. ให�เอกสิทธิ์กับอาจารย?แนะแนว หรือหัวหน�าสถานศึกษา ในการเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ?ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเท�านั้น 
2. ให�เอกสิทธิ์กับอาจารย?แนะแนว หรือหัวหน�าสถานศึกษา มอบ UsernameและPassword 

ของโรงเรียน ให�กับนักศึกษาท่ีได�รับการพิจารณา (1 โรงเรียนจะมีUsername และPasswordเดียวเท�านั้น) 
3 . ใ ห� นั ก เ รี ย น ท่ี ไ ด� รั บ สิ ท ธิ์ ก ร อ ก ข� อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ผ� า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร? เ น็ ต  

www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 
4. เม่ือสมัครเสร็จสิ้นแล�ว ให�ผู�สมัครสั่งพิมพ?เอกสารดังต�อไปนี้ 

- ใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”)  
- หนังสือยินยอมชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
- ใบชําระเงิน (ใบPay-in)  

โดยให�ผู�สมัครไปชําระเงินดังกล�าวไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท ผ�าน บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บ.เคาน?เตอร?เซอร?วิส จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1 ตุลาคม -             
15 พฤศจิกายน 2559 

5.  ให�อาจารย?แนะแนว หรือฝsายท่ีเก่ียวข�องทําการรวมรวมจัดส�งเอกสารของนักเรียนท้ังหมด
ทางไปรษณีย?ให�กับมหาวิทยาลัยแม�โจ� ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 

                                                        

5. อัตราค"าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด 
  ผู�สมัครชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 อัตรา
ค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�า ไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท ให�เป=นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้
ยังไม�รวมค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ บางส�วน ท่ีผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องชําระในส�วนท่ีเหลือเป=นเงินสดในช�วงปลาย
เดือนพฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับค�าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรได� ท่ี  
www.education.mju.ac.th 

 

6. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด�วยตนเอง หรือทางไปรษณีย�) 
อาจารย?แนะแนวหรือฝsายท่ีเก่ียวข�องจัดส�งทางไปรษณีย?หรือจัดส�งด�วยตนเอง  ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 

18 พฤศจิกายน 2559 เท�านั้น (มหาวิทยาลัยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป=นสําคัญ) 
ทุกคณะ จัดส"งไปท่ี  

กลุ�มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข�า 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม�โจ�    
เลขท่ี 63 หมู�ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม�  50290  
โทรศัพท? 053-873-460 โทรสาร 053-873-461  
 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู�สมัครสั่งพิมพ?ใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนลงบนกระดาษขนาด A4    
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสาร (เพ่ือเป=นประโยชน?ต�อ
การพิจารณา) ดังต�อไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ�าย 1”)  
2. สําเนา-ใบชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 12,900-17,900 บาท   
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPAX เป=นไปตามเกณฑ? 
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5. แฟXมสะสมผลงาน (สําเนา/ตัวจริง) ขอให�ผู�สมัครโปรดศึกษารายละเอียด  
ในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 
ไม�คืนแฟXมสะสมผลงานให� 

6. บทความ 1 หน�า A4 (หัวข�อ: ตามท่ีสาขาวิชา/คณะกําหนด)    
การเขียนด�วยลายมือ หรือพิมพ?ด�วย Microsoft Word โปรดศึกษา 
รายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว�า ผู�สมัครขาดคุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว�าข�อความท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป=นเท็จหรือ
ปลอม ผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว�าผู�สมัครจะได�สมัคร ชําระเงินค�าสมัคร หรือได�
ผ�านการคัดเลือกแล�วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 
 

8. ตรวจสอบความถูกต�อง/สถานะการสมัคร/แก�ไขข�อมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผ�านระบบอินเตอร?เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

(หลังจากส�งไปรษณีย? 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑ�การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในประกาศนี้เท�านั้น 
  2. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา เป=นไปตามเกณฑ?ท่ีกําหนด 
  3. เน�นการกระจายโอกาสให�กับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. แฟXมสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข�อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  5. ให�เอกสิทธิ์กับสถานศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติไปเป=นตามเกณฑ?ท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนดถือเป=นท่ีสิ้นสุด 
 

10. ประกาศผล (โควตาจัดสรร) อย"างเปLนทางการ 
1. ผู�สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู�ผ�านการคัดเลือก (โควตาจัดสรร) อย�างเป=น

ทางการอีกครั้ง ผ�านระบบอินเตอร?เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม�โจ�  (ทุกประเภทการเข�าศึกษาต�อ) ท่ีได�ทําการชําระ

เงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าให�กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล�ว แต�ไปทําการสมัครหรือผ�านการ
คัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งได�อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ?ไม�ทําการคืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา หรือ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

3.  ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล�าว ได�ในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เป=นต�นไป (ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษ?) ผ�านระบบอินเตอร?เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

 

11. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต�าง ๆ ได�ท่ี  

- งานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 
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12. การสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีประสงค?จะทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ให�ทําการดาวน?โหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
แม�โจ� ป&การศึกษา 2560 และจัดส�งทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 เท�านั้น โดย
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ?ไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

 

13. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู�ผ�านการคัดเลือก แต�ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ให�ถือว�าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 1 ตุลาคม –        

15 พฤศจิกายน 2559 ถือว�าสละสิทธิ์ 
3. ผู�ผ�านการคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดส�งคําร�องฯ 

ให�กับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
4. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�รายงานตัว (ผ�านระบบอินเตอร?เน็ต) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

ถือว�าสละสิทธิ์ 
5. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�มารายงานตัว (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม

2560 ถือว�าสละสิทธิ์ 
6. เม่ือเป=นนักศึกษาแล�วไม�ทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป&การศึกษา 2560      

ถือว�าสละสิทธิ์ 
 

14. การรับกําหนดการข้ึนทะเบียนเปLนนักศึกษาใหม" 
ประมาณวันท่ี 20 เมษายน 2560 เป=นต�นไป ขอให�ผู�ผ�านการสอบคัดเลือก ดาวน?โหลดได�ท่ี 

www.education.mju.ac.th  ซ่ึงประกอบไปด�วยกําหนดการการข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม� และ คู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณ?ลูกแม�โจ� ประจําป&
การศึกษา 2560   
 

15. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปLนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัว (ผ�านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพ?เอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว� มีท้ังหมด 9 รายการ (โดยยังไม�ต�อง
จัดส�งเอกสารทางไปรษณีย?ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม�โจ�) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

 

16. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารท่ี

สั่งพิมพ?จากวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ จุดบริการบริเวณหน�า
โรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

17. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปLนนักศึกษาใหม" (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพ?จากวันท่ี 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-9 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ ศูนย?กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  
ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชย? เป=นเงินสด 150 บาท ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
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3. นักศึกษาใหม� ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และ
เสริมสร�างอัตลักษณ?ลูกแม�โจ� ประจําป&การศึกษา 2560 เป=นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท ในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 

 

18. การตรวจร"างกาย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ'  ประจําป&การศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันต? ปDญญาวีร? อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยู�ในคู�มือเตรียมความพร�อมก�อน
เข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ฯ) ในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 
 

19. การเข�าร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําป9การศึกษา 2560 
นักศึกษาใหม
ทุกคน ต'องร
วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�  

ลูกแม
โจ' ประจําป&การศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างวันท่ี 1-7 มิถุนายน 2560 
และเป7ดภาคเรียนท่ี 1 ป&การศึกษา 2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2559          

                                                                 
                                                               (รองศาสตราจารย?เพ็ญรัตน? หงษ?วิทยากร) 
                                 รองอธิการบดีฝsายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 6 หรือเทียบเท"า (ระบบรับตรง-จัดสรรโควตา) 
เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม"โจ� จังหวัดเชียงใหม" ป9การศึกษา 2560 

วัน เดือน ป9 กิจกรรม 
วันที่ 1 ตุลาคม –  

15 พฤศจิกายน 2559 
(ด�วยรหัสผ�านสถานศึกษาท่ีได�รับไป) 

* ผู�สนใจดําเนนิการสมัครทาง Internet ที่ www.education.mju.ac.th  ชําระเงนิ
ค�าธรรมเนียมการศึกษาไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท  ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ     
บ.เคาน?เตอร?เซอร?วิส จํากัด (7 Eleven) ได�ทุกสาขาทัว่ประเทศ  
* จัดส�งใบสมัครพร�อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ให�อาจารย?แนะแนวหรือฝsายที่เก่ียวข�อง 

ไม�เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 อาจารย?แนะแนวหรือฝsายที่เก่ียวข�องจัดเอกสารการสมัครที่ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแล�ว
ให�มหาวิทยาลัยแม�โจ� จงัหวัดเชยีงใหม�  (จัดส�งไปที่ กลุ�มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลและ
รับเข�า สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ มหาวทิยาลัยแม�โจ� 63 หมู�ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม� 50290 ) 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลอืกอย�างเป=นทางการ www.education.mju.ac.th   
การสละสทิธิ ์ ดาวน?โหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม�โจ� ป&การศึกษา 2560 

และจัดส�งทางโทรสาร 053-873-461 เท�านั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธ?ไม�คืนเงนิค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

วันที่ 1-15 เมษายน 2560 ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถดาวน?โหลดกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม� และ คู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูก
แม
โจ' ประจาํป&การศึกษา 2560 ได�ที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน รายงานตัว (ผ�านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพ?เอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว� มีทั้งหมด 9 รายการ  
(ไม�ต�องจัดส�งเอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส�งไปมหาวิทยาลัยแม�โจ� และยังไม�ต�องเดินทางไป
มหาวิทยาลยัแม�โจ�) 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารที่สั่ง
พิมพ?จากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต�อเจ�าหน�าที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหน�าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพ?จากวนัที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ต�อเจ�าหน�าที่)  ณ ศูนย?กีฬากาญจนาภิเษก    
รัชกาลที่ 9   

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย? 
เป=นเงินสด 150 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง        
อัตลักษณ?ลูกแม�โจ� ประจําป&การศึกษา 2560 เป=นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ' ประจําป&การศึกษา 2560  
ณ  ลานอนันต? ปDญญาวีร? อาคารอํานวย  ยศสุข  

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน ต�องร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�     
ลูกแม
โจ' ประจาํป&การศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป7ดภาคเรียนที่ 1 ป&การศึกษา 2560 
 

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


