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ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา)  
ผู�มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป5 และหลักสูตร 4 ป5 เทียบเข�าเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ประจําป5การศึกษา 2560 

............................................. 
 

ด�วยมหาวิทยาลัยแม�โจ�  จะเป>ดรับสมัครบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-
นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) ซ่ึงเปAนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 6 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป5 หรือ   
เปAนนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท�า เพ่ือเข�าศึกษา
ต�อระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป5 เทียบเข�าเรียน ประจําป5การศึกษา 2560 ตามความต�องการของทุกคณะ 
วิทยาลัย โดยวิธีการแบบคัดเลือก (ไม�มีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือกทางด�านวิชาการ ซ่ึงผู�สมัครทุกคน
จะต�องทดสอบความสามารถโดยแยกประเภทตามความสามารถพิเศษท่ีมี รายละเอียดดังต�อไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป>ดโอกาสพิเศษ และส�งเสริมสนับสนุน แก�นักเรียน/นักศึกษาท่ีความสามารถพิเศษ 

(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) จากท่ัวประเทศให�เข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  
แม�โจ� (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปAนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก�กลุ�มผู�ด�อยฐานะทางเศรษฐกิจ และ 
ประหยัดค�าใช�จ�ายให�กับผู�ปกครอง และเปAนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก�ปGญหาสังคมและปGญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1. เปAนผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ เปAนผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละสาขาวิชา ประจําป5การศึกษา 2559 และ
จะต�องสําเร็จการศึกษาก#อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

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

3. ผู�มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป.-ศิลปวัฒนธรรม) ได�แก� กีฬาทุกชนิด 
ท้ังประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ด�านดนตรีลูกทุ�ง (วงแม�โจ�แบนดO) ดนตรีสากลสไตลOคันทรี่ (วงดนตรี 
แม�โจ�คันทรี่บอย) และดนตรีพ้ืนบ�านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค หรือ 
ระดับประเทศ 

4. เปAนผู�ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยOเปAนประมุข 

โควตาความสามารถพิเศษ GPAX 2.00 ข้ึนไป 
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5. เปAนผู�มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต�งกายสุภาพ และรับรองต�อมหาวิทยาลัยว�า
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร�งครัด 

6. ไม�มีชื่อในทะเบียนเปAนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆยกเว�น
มหาวิทยาลัยเป>ด 

7. ไม�เปAนผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท 

8. ไม�เปAนโรคติดต�ออย�างร�ายแรง โรคจิตฟGWนเฟXอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เปAนโรคท่ีจะเปAน
อุปสรรคต�อการศึกษา 

9. มีผู�ปกครอง หรือ ผู�อุปการะรับรองว�าจะอุดหนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าบํารุง
การศึกษา และค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได�ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

10. ต�องเปAนผู�ท่ีอยู�ในประเทศไทยอย�างถูกต�องตามกฎหมาย  
11. เปAนผู�มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ 
ลําดับ

ที่ 
หลักสูตร 4 และ 5 ป< 

คณะ/สาขาวิชา 
ทดสอบวิชาการ GPAX.     

ไม#ต่ํากว#า 
จํานวนรับ 

(คน) มี ไม#มี 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร#) 

รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
 � 2.00 3 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 6 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (อารักขาพืช) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (ปฐพีศาสตร�) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตO สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟYากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสO หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้
อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 � 2.00 6 

9 คณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(สัตวOป5ก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตวO) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 6 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป< 
คณะ/สาขาวิชา 

ทดสอบวิชาการ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

10 คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ป<  
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปGตยกรรม สาขาวิชาช�างก�อสร�าง 
เท�านั้น  
หรือ อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 
(สอบวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 พร�อมแฟYมสะสมผลงานการวาดรูปของจริง) 
ณ คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 

�  2.25 1 

11 คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาภูมิสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ป<   
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO หรือ ศิลป.-คณิตศาสตรO 
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปGตยกรรม เท�านั้น หรืออยู�ในดุลยพินิจ
ของอาจารยOประจําหลักสูตร 
(สอบวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 พร�อมแฟYมสะสมผลงานการวาดรูปของจริง) 
ณ คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 

�  2.25 1 

12 คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน�   
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO หรือ ศิลป.-คณิตศาสตรO  
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปGตยกรรม  
ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรO เท�านั้น หรือยู�ในดุลยพินิจ
ของอาจารยOประจําหลักสูตร 
(สอบวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 พร�อมแฟYมสะสมผลงานการวาดรูปของจริง) 
ณ คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 

�  2.25 1 

13 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวO สาขาวิชาแปรรูปสัตวOน้ํา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตวOน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตรO (ผ�าน
การเรียนรายวิชาทางการเลี้ยงสัตวOน้ํา การผลิตสัตวOน้ํา หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทาง
สัตวOน้ํา) หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 � 2.00 6 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 6 

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

 � 

 
 

2.00 6 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป< 
คณะ/สาขาวิชา 

ทดสอบวิชาการ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.50 6 

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 6 

18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 6 

19 คณะเศรษฐศาสตรO สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.75 3 

20 คณะเศรษฐศาสตรO สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.50 3 

21 คณะเศรษฐศาสตรO สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.50 3 

22 คณะเศรษฐศาสตรO สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ระหว#างประเทศ  
(ปริญญาตรีควบปริญญาโทเน�น 2 ภาษา) หลักสูตร 5 ป5  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านัน้ 
(สอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบทางภาษา 9.00-12.00 น. ณ ศูนยOภาษา  
และสอบสัมภาษณO 13.00-16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตรO)  
และในการสอบสัมภาษณOให�นาํแฟYมสะสมผลงานด�านภาษาต�างประเทศ  
ม.4-6 เท�านัน้ หรือผลการสอบวดัระดับความรู�ทางภาษาอังกฤษจากสถาบนัอ่ืน  
(ถ�ามี) ค�าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ�าย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

�  2.75 3 

23 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”  
และแนบแฟYมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 (สําเนา) เท�านั้น 

 � 2.00 3 

24 คณะศิลปศาสตรO สาขาวิชานิเทศศาสตร�บูรณาการ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชา ศิลปกรรม ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช� าง
อิเล็กทรอนิกสO ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรOธุรกิจ ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยOประจําหลักสูตร  

 �  
 

2.25 
2.50 

3 



5 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป< 
คณะ/สาขาวิชา 

ทดสอบวิชาการ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “ความสนใจของฉันต�อการเข�าศึกษาสาขาวิชา   
นิเทศศาสตรOบูรณาการ” และแนบแฟYมสะสมผลงานด�านศิลปะ/สื่อ/การสื่อสาร/   
นิเทศศาสตรO ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

25 คณะศิลปศาสตรO สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
มีรายวิชาภาษาต�างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต  
GPA รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม�ต่ํากว�า 3.00  
(สอบข�อเขียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ชั้นห�อง 606  
คณะศิลปศาสตรO อาคารประเสริฐ ณ นคร) 

�  2.25 3 

26 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผู�กําลังศึกษาม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO  
แผนการเรียนศิลป.-คณิตศาสตรO 
แผนการเรียนศิลป.-ภาษา / ศิลป.-ทั่วไป  
ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรOธุรกิจ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ใน
ดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร  
(สอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-17.00 น. พร�อมแฟYมสะสมผลงาน 
เก่ียวกับการสื่อสารดิจิทัล/CDผลงานมาแสดงด�วย) ณ คณะสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

�   
 

2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
2.75 

3 

27 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตO สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟYากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสO หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยOประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
2.50 

 

3 

28 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตO สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟYากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสO หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยOประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
2.50 

3 

29 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตO สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 

 �  
 
 

2.50 
3.00 

3 



6 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป< 
คณะ/สาขาวิชา 

ทดสอบวิชาการ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟYากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสO หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยOประจําหลักสูตร 
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตรO ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “เหตุใดจึงสนใจเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีการอาหาร”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟYมสะสมผลงานด�านวิชาการหรืออ่ืนๆ 3 กิจกรรมเด�น  
ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 
 

3.00 

30 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรO หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.25 
2.75 

3 

31 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.00 
2.50 

3 

32 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO  
แผนการเรียนศิลป.-คณิตศาสตรO / ศิลป.-คอมพิวเตอรO เท�านั้น 

 �  
2.00 
2.25 

3 

33 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

34 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

35 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาสถิติ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

36 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

37 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO  
แผนการเรียนศิลป.-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 �  
2.00 
2.25 

3 

38 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาวัสดุศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

39 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 

40 คณะวิทยาศาสตรO สาขาวิชาฟHสิกส�ประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรO-คณิตศาสตรO เท�านั้น 

 � 2.00 3 



7 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ป< 
คณะ/สาขาวิชา 

ทดสอบวิชาการ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

41 วิทยาลัยบริหารศาสตรO สาขาวิชารัฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐศาสตรOไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝGนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟYมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 � 2.25 3 

42 วิทยาลัยบริหารศาสตรO สาขาวิชาการบริหารท�องถิ่น 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐประศาสนศาสตรOไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝGนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟYมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 � 2.25 3 

 

 
 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป< เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร#) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาพชืศาสตรO (พืชไร�) เท�านั้น หรือ อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 � 2.25 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม     
ทุกสาขาวชิา เท�านัน้ 
หมายเหตุ หากมิได�เรียนวิชาทีไ่ด�กําหนดจะต�องเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม)  
ตามมติอาจารยOประจาํหลักสูตร  

 � 2.00 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส#งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร  
(ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร�-อาทิตย�)  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม    
ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อ ทุกสาขาวิชา เท�านัน้ 
หมายเหตุ หากมิได�เรียนวิชาทีไ่ด�กําหนดจะต�องเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม)  
ตามมติอาจารยOประจาํหลักสูตร 

 � 2.00 2 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป< เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

4 คณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร� (การผลิตสุกร) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรO สาขาวิชาสัตวรักษO เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติสุกรมาก�อน หรือไม�ได�รับการเทียบโอนผลการเรียน 
ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรู�และประสบการณOฝaกงาน ที่ไม�ได�เรียนวิชาการ  
ผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มาก�อน ต�องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 243 การผลิตสุกร      
ของคณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลย ีเม่ือผ�านการคัดเลือกและเข�ามาเปAนนักศึกษาแล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยOจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยOประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.00 1 

5 คณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร� (โคนมและโคเน้ือ) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรO สาขาวิชาสัตวรักษO เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติโคนม การผลิตโคเนื้อ และวิชายาและการใช�ยา     
ในสัตวOมาก�อน หรือไม�ได�รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดบัคะแนนเทียบโอน
ความรู�และประสบการณOฝaกงานที่ไม�ได�เรียนวชิาการผลิตโคนมและโคเนื้อ ภาคทฤษฎี 
มาก�อน ต�องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ และวิชา       
สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตวO  ของคณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลยี เม่ือผ�านการ
คัดเลือกและเข�ามาเปAนนักศึกษาแล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยOจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยOประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.00 1 

6 คณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร� (สัตว�ป<ก) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรO สาขาวิชาสัตวรักษO เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติสัตวOป5ก มาก�อน ต�องลงทะเบยีนเรียนวิชา สศ 241 
การผลิตสัตวOป5ก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตวOป5กมาแล�ว จะต�องสอบวดั
ความรู�พื้นฐานด�านสตัวOป5กผ�านเกณฑO 60 % ถ�าไม�ผ�านต�องลงทะเบียนเรียนวชิา      
สศ 241 การผลิตสัตวOป5ก ของคณะสัตวศาสตรOและเทคโนโลยีเม่ือผ�านการคัดเลือก
และเข�ามาเปAนนักศึกษาแล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยOจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยOประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.00 1 

7 คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน�   
รับผู�กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคสถาปGตยกรรม หรือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี  
ภูมิทัศนO สาขาวิชาพืชศาสตรO หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 
แนบแฟYมสะสมผลงาน (ตัวจริง) พร�อมใบสมัคร และรับคืนได�วนัประกาศผล 
เปAนต�นไป 

 � 2.00 1 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป< เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม#ต่ํากว#า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม#มี 

8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตรO สาขาวิชาสัตวรักษO เท�านั้น หรือ 
อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยOประจําหลักสูตร 

 � 2.00 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เท�านั้น 

 � 2.00 2 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เท�านัน้ 

 � 2.00 2 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการบัญชี เท�านัน้ (สอบข�อเขียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคารพิทยาลงกรณO) 

�  2.25 2 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรOธุรกิจ เท�านั้น 

 � 2.00 2 

13 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท#องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยO
ประจําหลักสูตร 

 � 2.00 2 

 

4. การสมัครผ#านระบบอินเตอร�เน็ตเท#านั้น 
1. สมัครผ�านระบบอินเตอรOเน็ต www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ตุลาคม -  

15 พฤศจิกายน 2559 
2. สั่งพิมพOใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) และใบชําระเงินค�าสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงิน

ค�าสมัคร ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานOเตอรOเซอรOวิส จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ     
ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 

 

5. อัตราค#าสมัคร และค#าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
1. อัตราค�าสมัครเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร�อยบาทถ�วน-) 
2. อัตราค�าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ MJU-Deep เฉพาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรO

ระหว�างประเทศ (ปริญญาตรีควบปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตรOประยุกตO เน�น 2 ภาษา) หลักสูตร 5 ป5   
คนละ 200 บาท (-สองร�อยบาทถ�วน-) โดยศูนยOภาษามหาวิทยาลัยแม�โจ� 

                                                 

6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู�สมัครสั่งพิมพOใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารท่ีเปAนสําเนา (เพ่ือเปAน
ประโยชนOต�อการพิจารณา) ดังต�อไปนี้ 
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1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ�าย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผู�สมัคร)    จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบ�าน (ผู�สมัคร)      จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-ใบชําระเงินค�าสมัคร 300/500 บาท    จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา  ม.6 จํานวน 4-5 ภาคการศึกษา  จํานวน  1  ชุด 

สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. จํานวน 2-3 ภาคการศึกษา  จํานวน  1  ชุด 
6. แฟYมสะสมผลงาน (สําเนา/ตัวจริง) ขอให�ผู�สมัครโปรดศึกษารายละเอียด จํานวน  1  ชุด 

ในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 
ไม�คืนแฟYมสะสมผลงานให� 

7. บทความ 1 หน�า A4 (หัวข�อ: ตามท่ีสาขาวิชา/คณะกําหนด)   จํานวน  1  ชุด 
การเขียนด�วยลายมือ หรือพิมพOด�วย Microsoft Word โปรดศึกษา 
รายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  

8. ใบรับรองแพทยOจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน จํานวน  1  ชุด 
ซ่ึงรัฐบาลรับรอง (ตัวจริง)          

9. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาต�นสังกัด (ตัวจริง)        จํานวน  1  ชุด 
10. ใบรับรองความสามารถทางกีฬาท่ีออกให�โดยการกีฬาแห�งประเทศไทย  จํานวน  2  ชุด 

หรือเจ�าภาพจัดการแข�งขันกีฬานานาชาติ  หรือกรมพลศึกษา หรือ กรุงเทพมหานคร 
หรือ สมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย  หรือจังหวัดต�นสังกัด หรือได�รับรองจากองคOกร 
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับสมัครของมหาวิทยาลัยแม�โจ�ยอมรับ (ตัวจริง 1 ชุด/สําเนา 1 ชุด)  

11. ใบรับรองความสามารถทางด�านดนตรี ท่ีออกให�โดยสถานศึกษาหรือ  จํานวน  2  ชุด 
เจ�าภาพจัดการแสดงหรือได�รับรองจากองคOกรท่ีคณะกรรมการจัดงาน  
ได�พิจารณา (ตัวจริง 1 ชุด/สําเนา 1 ชุด)  

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว�า ผู�สมัครขาดคุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังว�าข�อความท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปAนเท็จหรือปลอม 
ผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว�าผู�สมัครจะได�สมัคร ชําระเงินค�าสมัคร 
หรือได�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกแล�วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 

 

7. จัดส#งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด�วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย�) 
จัดส�งทางไปรษณียO หรือด�วยตนเอง  ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 เท�านั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเปAนสําคัญ) 
จัดส#งไปท่ี  

กลุ�มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข�า 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม�โจ�    
เลขท่ี 63 หมู�ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม�  50290  
โทรศัพทO 053-873-460 โทรสาร 053-873-461  
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ติดต#อสอบถาม   
1) ด�านกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) โทรศัพทO 053-873-076 โทรสาร 053-873-066 
2) ด�านดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง และนาฏศิลป. โทรศัพทO 053-873-303 
3) ด�านดนตรีลูกทุ�ง (วงแม�โจ�แบนดO) ดนตรีสากลสไตลOคันทรี่ (วงดนตรีแม�โจ�คันทรี่บอย)  
    และดนตรีพ้ืนบ�านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) โทรศัพทO 053-873-304 
 

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

(หลังจากส�งไปรษณียO 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑ�การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในประกาศนี้เท�านั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6 จํานวน 4-5 ภาคการศึกษา เปAนไปตามเกณฑOท่ีกําหนด 

   ผลการเรียน ปวส. จํานวน 2-3 ภาคการศึกษา เปAนไปตามเกณฑOท่ีกําหนด 
  3. แฟYมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวข�อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ผ�านการสอบข�อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณO/ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑOท่ีกําหนด 
     (เฉพาะสาขาวิชาท่ีจัดสอบ) 
  5. ผ�านการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณO ตามชนิดหรือประเภทความสามารถท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  6. การตัดสินผลของคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือกทุกประเภทถือเปAนท่ีสิ้นสุด 
(ประเภทกีฬาจะตัดสินจากระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ กีฬาแห�งชาติ กีฬาเยาวชนแห�งชาติ กีฬานักเรียน
นักศึกษาระดับประเทศ และได�รับเหรียญ 1-3 จะได�รับการพิจารณาก�อน) 
 

10. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ/รายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบข�อเขียน   
ผู�สมัครสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบข�อเขียน  ผ�านระบบ

อินเตอรOเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
 

11. วัน เวลา และสถานท่ี (การทดสอบทางด�านวิชาการ) เฉพาะสาขาวิชาท่ีจัดสอบ 
 สอบในวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2559 (ผู�สมัครท�านใดต�องทดสอบ 2 ด�าน ในเวลาเดียวกัน 

ขอให�แจ�งทางคณะกรรมการฝ~ายรับรายงานตัวทราบด�วย) และขอให�ผู�สมัครแสดงตัวด�วยบัตรประจําตัว
ประชาชน (ตัวจริง) ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

 

ที่                                  คณะ/สาขาวิชา ข�อเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ� 
1 ทุกคณะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยบริหารศาสตร�  

ไม�มีการสอบคัดเลือก เปAนการพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครเท�านั้น 
ให�รอประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
 

     -      -      - 

2 คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.  
สถานที่สอบ ณ คณะสถาปGตยกรรมศาสตรOและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
ให�ผู�สมัครนําแฟYมสะสมผลงานการวาดรูป (ตัวจริง) มาแสดงด�วย 
โทรศัพทO 053-875-365 

    �     �     � 
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ที่                                  คณะ/สาขาวิชา ข�อเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ� 
3 คณะเศรษฐศาสตรO (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรOระหว�างประเทศ) 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท เน�น 2 ภาษา  หลักสูตร 5 ป5 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.  
สถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 2 ศูนยOภาษา  
อาคารเทพศาสตรOสถิตยO (โปรดเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาด�วย) 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.  
สถานที่สอบสัมภาษณO ณ ห�อง 408 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตรO 
ให�ผู�สมัครนําแฟYมสะสมผลงานทางภาษาต�างประเทศ (สําเนา) หรือ 
ผลการสอบวัดระดับความรู�ทางภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืน (ถ�ามี) มาแสดงด�วย 
โทรศัพทO 053-875-267 

    �     -     � 

4 คณะศิลปศาสตรO สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น.   
ณ ห�อง 606 ชั้น 6 คณะศิลปศาสตรO  
อาคารประเสริฐ ณ นคร  โทรศัพทO 053-875-200 ต�อ 109 

    �     -      - 

5 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.  
สถานที่สอบข�อเขียน ณ ห�องช�อมณี  ชั้น 2 อาคาร 75 ป5 แม�โจ�  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เปAนต�นไป 
สถานที่สอบสัมภาษณO ณ ห�องคําหยาด ห�องมณีจันทรO ห�องโมฬีรัตนO 
ชั้น 1 อาคาร 75 ป5 แม�โจ� คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   
ให�ผู�สมัครนําแฟYมสะสมผลงานเก่ียวกับการสื่อสารดิจิทัล / CD มาแสดงด�วย 
(หากไม�แล�วเสร็จอาจจะต�องมีการสอบสัมภาษณOในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559  
ต�อไป) โทรศัพทO 053-875-400 ต�อ 105 

    �     �     � 

 

12. วัน เวลา และสถานท่ี (การทดสอบทางด�านความสามารถพิเศษ) 
 ผู�สมัครจะต�องมารายงานตัวในเวลา 8.00-9.00 น.วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2559            

ณ ลานอนันตO  ปGญญาวีรO ด�านหลังอาคารอํานวย ยศสุข (ผู�สมัครท�านใดต�องทดสอบ 2 ด�าน ในเวลาเดียวกัน 
ขอให�แจ�งทางคณะกรรมการฝ~ายรับรายงานตัวทราบด�วย) พร�อมแสดงตัวด�วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) 
ก�อนแยกย�ายไปทําการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดต�อไปนี้ 

 

ที่                             คณะ/สาขาวิชา ข�อเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ� 
1 ด�านกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) 

ณ ลานอนันตO ปGญญาวีรO  (ด�านหลังอาคารอํานวย ยศสุข) และสนามกีฬา 
  ตามข�อ 
    11. 

    �     � 

2 ด�านดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง  และนาฏศิลป. 
ณ ห�องฝaกซ�อมดนตรี-นาฏศิลป. หลังอาคารแผ�พืชนO 

  ตามข�อ 
    11. 

    �     � 

3 ด�านดนตรีลูกทุ�ง (วงแม�โจ�แบนดO)  ดนตรีสากลสไตลOคันทร่ี  
(วงดนตรีแม�โจ�คันทร่ีบอย) และดนตรีพื้นบ�านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง)   
ณ ลานอนันตO ปGญญาวีรO  (ด�านหลังอาคารอํานวย ยศสุข) 

  ตามข�อ 
    11. 

    �     � 
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13. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
1. ผู�สมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ�านระบบอินเตอรOเน็ตท่ี 

www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม�โจ�  (ทุกประเภทการเข�าศึกษาต�อ) ท่ี

ได�ทําการชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าให�กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล�ว แต�ไปทําการสมัคร
หรือผ�านการคัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งได�อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธOไม�ทําการคืนเงินค�าธรรมเนียม
การศึกษา หรือปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 
 

14. การชําระเงินค#าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถพิมพOใบชําระเงิน Pay-in ผ�านระบบอินเตอรOเน็ตท่ี 

www.education.mju.ac.th เท�านั้น  เพ่ือนําไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไม�เกินคนละ 9,400-
24,400 บาท รายละเอียดอยู�ในใบชําระเงินดังกล�าว ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานOเตอรOเซอรOวิส 
จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2559 และให�จัดส�งเอกสารยืนยันการชําระ
เงินดังกล�าวให�กับมหาวิทยาลัยแม�โจ�ในวันถัดไป 

2.  ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล�าว ได�ในวัน
ถั ด ไ ป เ ว ล า 1 0 . 0 0  น . เ ปA น ต� น ไ ป  ( ย ก เ ว� น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษO )  ผ� า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รO เ น็ ต ท่ี 
www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

 

15. อัตราค#าบํารุงการศึกษา และค#าธรรมเนียมการศึกษา ประจําป<การศึกษา 2560                   
  ต ร ว จสอบร ายล ะ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กั บค� า ธ ร รม เ นี ย มกา ร ศึ กษาตล อดหลั ก สู ต ร ได� ท่ี  
www.education.mju.ac.th 
 

16. 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 

 

17. การสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกท่ีประสงคOจะทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสมัครระบบกลาง 

Admissionsหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ให�ทําการดาวนOโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม�โจ� ป5การศึกษา 2560 และจัดส�งทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
เท�านั้น โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธOไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

 

18. การตัดสิทธิ์ และไม#คืนเงินค#าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกแต�ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ให�ถือ

ว�าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 1-15 

ธันวาคม 2559 ถือว�าสละสิทธิ์ 
3. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลางAdmissions หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดส�งคําร�องฯ ให�กับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
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4. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม�รายงานตัว (ผ�านระบบอินเตอรOเน็ต) ในวันท่ี 1-15 
พฤษภาคม 2560 ถือว�าสละสิทธิ์ 

5. ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม�มารายงานตัว (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในช�วงปลาย
เดือนพฤษภาคม2560 ถือว�าสละสิทธิ์ 

6. เม่ือเปAนนักศึกษาแล�วไม�ทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป5การศึกษา 2560      
ถือว�าสละสิทธิ์ 

 

19. การรับกําหนดการข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษาใหม# 
ประมาณวันท่ี 20 เมษายน 2560 เปAนต�นไป ขอให�ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก      

ดาวนOโหลดได�ท่ี www.education.mju.ac.th  ซ่ึงประกอบไปด�วยกําหนดการการข้ึนทะเบียนเปAนนักศึกษา
ใหม� และ คู�มือเตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณO  
ลูกแม�โจ� ประจําป5การศึกษา 2560   
 

20. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษาใหม# (ผ#านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัว (ผ�านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม�          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพOเอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว� มีท้ังหมด 9 รายการ (โดยยังไม�ต�อง
จัดส�งเอกสารทางไปรษณียOใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม�โจ�) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 
 

21. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือข#ายของมหาวิทยาลัยแม#โจ�) เฉพาะหลักสูตร 4 ป<เทียบเข�าเรียน 
นักศึกษาใหม�  (เฉพาะหลักสูตร 4 ป5เทียบเข�าเรียน) ต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพัก

มหาวิทยาลัยในเครือข�ายของมหาวิทยาลัยแม�โจ� ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนOนักศึกษา COWBOY MALL ในช�วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

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

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

 

23. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษาใหม# (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพOจากวันท่ี 

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

2. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชยO เปAนเงินสด 150 บาท ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

3. นักศึกษาใหม� ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และ
เสริมสร�างอัตลักษณOลูกแม�โจ� ประจําป5การศึกษา 2560 เปAนเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท ในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 
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24. การตรวจร#างกาย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ'  ประจําป5การศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันตO ปGญญาวีรO อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยู�ในคู�มือเตรียมความพร�อมก�อน
เข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ฯ) ในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

25. การเข�าร#วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม# ประจําป<การศึกษา 2560 
นักศึกษาใหม
ทุกคน ต'องร
วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�  

ลูกแม
โจ' ประจําป5การศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างวันท่ี 1-7 มิถุนายน 2560 
และเป>ดภาคเรียนท่ี 1 ป5การศึกษา 2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2559          

                                                                 
                                                               (รองศาสตราจารยOเพ็ญรัตนO หงษOวิทยากร) 
                                 รองอธิการบดีฝ~ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา) 
ผู�มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป_-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม#โจ� ป<การศึกษา 2560 
วัน เดือน ป< กิจกรรม 

วันที่ 1 ตุลาคม –  
15 พฤศจิกายน 2559 

ผู�สนใจดาํเนินการสมัครทาง Internet www.education.mju.ac.th   
ชําระเงินค�าสมัคร 300 บาท ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานOเตอรOเซอรOวิส จํากัด  
(7 Eleven) ได�ทุกสาขาทัว่ประเทศ  

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

จัดส�งใบสมัครพร�อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ทาง ปณ. หรือ ส�งด�วยตนเอง   
(หรือตามใบป>ดหน�าซอง ที่มหาวิทยาลัยได�กําหนดไว�) 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิส์อบการทดสอบทางด�านวิชาการ (บางสาขาวชิา)  
และการทดสอบทางด�านความสามารถพิเศษผ�านระบบอินเตอรOเน็ตที่
www.education.mju.ac.th   

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบทางด�านวชิาการ (บางสาขาวิชา) ตามคณะที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และการทดสอบ
ทางด�านความสามารถพิเศษ (ผู�สมัครท�านใดต�องทดสอบ 2 ด�าน ในเวลาเดียวกัน ขอให�แจ�งทาง
คณะกรรมการฝ~ายรับรายงานตวัทราบด�วย) 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th   
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไม�เกิน 9,400-24,400 

บาท ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานOเตอรOเซอรOวิส จํากัด (7 Eleven) ได�ทุกสาขา     
ทั่วประเทศ  

การสละสทิธิ ์ ดาวนOโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม�โจ� ป5การศึกษา 2560 
และจัดส�งทางโทรสาร 053-873-461 เท�านั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธOไม�คืนเงนิค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

วันที่ 1-15 เมษายน 2560 ผู�ผ�านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถดาวนOโหลดกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเปAนนักศึกษา
ใหม� และ คู�มือเตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และ
เสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ' ประจําป5การศึกษา 2560 ได�ที่ www.education.mju.ac.th   

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

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 * นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารที่
สั่งพิมพOจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต�อเจ�าหน�าที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหน�าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)  
* นักศึกษาใหม� (เฉพาะหลักสูตร 4 ป5เทียบเข�าเรียน) ต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักมหาวิทยาลัย
ในเครือข�ายของมหาวิทยาลัยแม�โจ� ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนOนักศึกษา COWBOY MALL ในช�วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพOจากวนัที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ต�อเจ�าหน�าที่)  ณ ศูนยOกีฬากาญจนาภิเษก    
รัชกาลที่ 9   

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยO 
เปAนเงินสด 150 บาท  
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา) 
ผู�มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป_-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม#โจ� ป<การศึกษา 2560 
วัน เดือน ป< กิจกรรม 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง        
อัตลักษณOลูกแม�โจ� ประจําป5การศึกษา 2560 เปAนเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ' ประจําป5การศึกษา 2560  
ณ  ลานอนันตO ปGญญาวีรO อาคารอํานวย  ยศสุข  

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน ต�องร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�     
ลูกแม
โจ' ประจาํป5การศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป>ดภาคเรียนที่ 1 ป5การศึกษา 2560 
 

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


