
 
 
 
 

 
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 

 เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี  และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร  
ประจําปีการศึกษา 2558 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ท่ีเป็น
นักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี   หรือเป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ 
เทียบเท่า เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ระบบโควตา) ตามความต้องการ
ของทุกคณะ โดยวิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ในปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1.  เป็นผู้กําลังศึกษา และ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า  หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ เทียบเท่า ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้องสําเร็จการศึกษา  ก่อนวันท่ี 10 
สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 2.00, 2.25 และ 2.50 
ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

3. เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น กรณีเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องผ่านการ
จดทะเบียนรับรองบุตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันสมัคร 

4. เป็นผู้ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อ 

มหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
6. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 

 ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
8. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรค        

ท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
9. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา  

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
10. ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
11. เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 



2. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 4 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 1 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 1 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 1 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 1 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
ปวช.ทางด้านช่างอุตสาหกรรม เท่านั้น    

2.00 2 

9 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี  
รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
ปวช.ทางด้านสถาปัตยกรรม เท่านั้น    
(สอบวันที่ 10-11 มกราคม 2558 พร้อมแฟ้มสะสมผลงานการวาดรูป) 

2.25 1 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี   
รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
ปวช.ทางด้านสถาปัตยกรรม เท่านั้น    
(สอบวันที่ 10-11 มกราคม 2558 พร้อมแฟ้มสะสมผลงานการวาดรูป) 

2.25 1 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ ปวช.
ทางด้านสถาปัตยกรรม เท่านั้น  
(สอบวันที่ 10-11 มกราคม 2558 พร้อมแฟ้มสะสมผลงานการวาดรูป) 

2.25 1 

13 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 3 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 3 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 3 

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 5 

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 3 

18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 3 

19 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

20 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

21 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

22 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “หัวข้อทําไมฉันอยากเรียนพัฒนาการท่องเที่ยว”  
และแนบแฟ้มสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) เท่าน้ัน 

2.00 2 

23 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านนิเทศศาสตร์ 
3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) เท่าน้ัน  

2.00 3 

24 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน  
และเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า 12 น.  
มีรายวิชาภาษาต่างประเทศ มีผลคะแนน GPA ไม่ต่ํากว่า 2.50 

2.00 2 

25 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผู้กําลังศึกษาม.6  รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
รับแผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ 
รับแผนการเรียนศิลป์-ภาษา / ศิลป์-ทั่วไป  
ปวช.ด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ศิลปกรรม  
(สอบวันที่ 10-11 มกราคม 2558 พร้อมแฟ้มสะสมผลงานด้านที่เกี่ยวข้อง) 

2.00 1 

26 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชา...............”  

2.50 1 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 
(สําเนา) เท่านั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-พิสิกส์ 

27 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 
(สําเนา) เท่านั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-พิสิกส์-เคมี 

2.50 1 

28 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 
(สําเนา) เท่านั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-พิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา 

2.50 1 

29 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 
(สําเนา) เท่านั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เคมี-ชีววิทยา 

2.50 1 

30 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
พร้อมบทความ 1 หน้าA4 “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 
(สําเนา) เท่านั้น 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เคมี-ชีววิทยา 

2.50 1 

31 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
รับแผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 2 

32 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

33 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

34 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

35 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 
 

2.00 1 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 และ 5 ปี (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

36 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

37 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

38 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน้ 

2.00 1 

39 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านเป็นผู้นําชุมชน 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) 
เท่าน้ัน 

2.00 2 

40 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านเป็นผู้นําชุมชน 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) 
เท่าน้ัน 

2.00 2 

41 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน  
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านเป็นผู้นําชุมชน 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) 
เท่าน้ัน 

ไม่ระบ ุ 1 

42 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านเป็นผู้นําชุมชน 3 กิจกรรมเด่น ม.4-6 (สําเนา) 
เท่าน้ัน 

ไม่ระบ ุ 1 

43 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
ปวช.ทางด้านการเกษตรกรรม (พืชศาสตร์) เทา่นัน้    

ไม่ระบ ุ ไม่จํากัด 

44 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
ปวช.ทางด้านการประมง , เพาะเลี้ยงสัตวน์้ํา เทา่นัน้    

ไม่ระบ ุ ไม่จํากัด 

45 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

ไม่ระบ ุ ไม่จํากัด 

46 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

ไม่ระบ ุ ไม่จํากัด 

47 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

ไม่ระบ ุ ไม่จํากัด 

 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางพชืไร่ เท่านั้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.00 1 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า  ประเภทวิชาทางพชืศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมเกษตร  
หมายเหต ุหากมิได้เรียนวิชาท่ีได้กําหนดจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์
ประจําหลักสตูร  

2.00 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร                  
(นอกเวลา : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)   รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ 
เทียบเท่า ประเภทวชิาทาง พชืศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สตัวแพทย์ เกษตรป่าไม้ 
การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม  อุตสาหกรรม
เกษตร    
หมายเหต ุหากมิได้เรียนวิชาท่ีได้กําหนดจะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์
ประจําหลักสตูร 

2.00 1 

4 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า 
ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เท่านั้น   
พร้อมแนบแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวจริง) พร้อมใบสมัคร  และ รับคืนได้วันประกาศผล
เป็นต้นไป 

2.00 1 

5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสัตว์ปีก มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 
สศ241 การผลิตสัตวป์ีก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสตัว์ปีกมาแล้ว จะต้องสอบ
วัดความรู้พื้นฐานดา้นสัตว์ปีกผ่านเกณฑ์ 60 % ถ้าไม่ผา่นต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 
241 การผลิตสัตวป์ีก ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเม่ือผ่านการคัดเลือกและเข้า
มาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 1 

6 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสุกรมาก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน  ที่ไม่ได้เรียน
วิชาการผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 243 การผลิตสุกร 
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีเม่ือผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเปน็นักศึกษาแลว้ 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 1 

7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเน้ือ) 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว ์ สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนปุริญญา
สัตวแพทย ์ ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตโคนม การผลติโคเนื้อ และวิชายาและการ

2.00 1 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

ใช้ยาในสตัว์มาก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ฝึกงานที่ไม่ได้เรียนวชิาการผลิตโคนมและโคเนื้อ ภาคทฤษฎี 
มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ และวิชา สศ 
474  ยาและการใช้ยาในสัตว ์ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือผ่านการ
คัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหต ุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะตอ้งเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารย์ประจําหลักสตูร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทัง้นี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

2.00 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวชิาการ
จัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เท่านั้น 

2.00 2 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวชิา
การตลาด หรือ บริหารธุรกิจ เท่านั้น 

2.00 2 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการบัญชี
เท่านั้น 

2.00 3 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และ/หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง เท่านั้น 

2.00 1 

13 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม 
และบริการภาษาตา่งประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  บริหารธุรกิจ 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.00 3 

14 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางพชืศาสตร์ 
เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 ไม่จํากัด 

15 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทัง้นี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

2.00 ไม่จํากัด 

16 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวชิา 
การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เท่านัน้ 

2.00 ไม่จํากัด 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ไม่มีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

17 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม 
และบริการภาษาตา่งประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  บริหารธุรกิจ 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.00 ไม่จํากัด 

 

3. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 20 ตุลาคม – 

20 ธันวาคม 2557                                                               
2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 5 
                                                 

4. อัตราค่าสนับสนุนกิจการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 
1. ผู้สมัครทุกคนเม่ือยื่นใบสมัคร จะต้องชําระเงินค่าสนับสนุนกิจการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 

จํานวน 10,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จะออกใบเสร็จรับเงินหลังจากได้รับ
ธนาณัติ หรือเงินสดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

2. สําหรับศิษย์เก่าท่ีเป็นผู้ปกครอง (นักศึกษาโควตา) หากมีจุดประสงค์จะบริจาคเงิน
สนับสนุนใดๆ  สามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ีสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร      
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 เท่านั้น โทรศัพท์ 053-873-953 โทรสาร 053-878-140  

3. สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอแจ้งว่าไม่มีนโยบายมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด รับมอบเงินบริจาค
จากผู้ปกครองโดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีบุตรศิษย์เก่าท่านใดไม่ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สมาคมฯ จะดําเนินการคืน
ธนาณัติ หรือสั่งจ่ายเช็คเงินสด คืนกลับไปให้ศิษย์เก่าท่ีเป็นผู้ปกครอง (นักศึกษาโควตา) อีกครั้งหนึ่ง ไม่เกินวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2558 

 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นสําเนา (เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัคร-ผู้ปกครองท่ีเป็นศิษย์เก่า) จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร-ผู้ปกครองท่ีเป็นศิษย์เก่า)   จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ผู้ปกครองท่ีเป็นศิษย์เก่า) จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา  ม.6 จํานวน 5 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 

สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 
6. สําเนา-แฟ้มสะสมงาน/บทความ (บางสาขาวิชาตามประกาศ)  จํานวน  1  ชุด 
7. ธนาณัติค่าสนับสนุนกิจการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  10,000  บาท           จํานวน  1  ชุด 

ธนาณัติส่ังจ่าย ปท. แม่โจ้ ในนาม   
นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  



หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชําระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 
6. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์) 

จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง  ไม่เกินวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 เท่านั้น (มหาวิทยาลัยถือ
วันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ) โทรศัพท์ 053-873-953 โทรสาร 053-878-140 

จัดส่งไปท่ี  
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (สมัครโควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 4  
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  
 

7. ตรวจสอบความถูกต้อง/สถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท่านั้น 

(หลังจากส่งไปรษณีย์ 15 วันทําการ) 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้เท่านั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6 จํานวน 5 ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

    ผลการเรียน ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวข้อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ผลการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  5. การตัดสินผลของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

9. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ/รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 5 มกราคม 2558 
 
 

10. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี)  
 สอบในวันท่ี 10-11 มกราคม 2558 และขอให้ผู้สมัครแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัว

ประชาชน (ตัวจริง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ที่                             คณะ/สาขาวิชา ข้อเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ์ 
1 หลักสูตร 4 ปี ทุกคณะ , วิทยาลัยพลังงานทดแทน และ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร (ยกเว้นคณะ/สาขาวิชาข้อ 2-3) 
-ไม่มีการสอบคัดเลือก- 

     

    - 
     

    - 
     

    - 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (3 สาขาวิชา) 
วันที่ 10-11 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. สถานที่สอบ 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

     
    � 

     
    � 

     
    � 

3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (1 สาขาวิชา) 
วันที่ 10-11 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. สถานที่สอบ  
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

     
    � 

     
    � 

     
    � 



11. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี 

www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ผู้สมัคร (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) ท่ีได้สมัคร “โครงการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ)” และผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 24 มกราคม 2558 จะไม่มีสิทธิ์
ผ่านการคัดเลือก และประกาศผลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระบบรับตรง) อ่ืนๆ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ได้อีก 

 

12. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบชําระเงิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ท่ี www.education.mju.ac.th เท่านั้น   เพ่ือนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไม่เกินคนละ 
20,000 บาท รายละเอียดอยู่ในใบชําระเงินดังกล่าว ผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จํากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล่าว ได้ในวัน
ถั ด ไ ป เ ว ล า 1 0 . 0 0  น . เ ป็ น ต้ น ไ ป  ( ย ก เ ว้ น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษ์ )  ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ท่ี 
www.education.mju.ac.th เท่านั้น 

         

13. อัตราค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จสอบร ายล ะ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กั บ ค่ า ธ ร รม เ นี ย มกา ร ศึ กษาตล อดหลั ก สู ต ร ไ ด้ ท่ี  
www.education.mju.ac.th 
 

14. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ท่ี  

- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

15. การสละสิทธิ์ หรือ ยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกจะต้องสละสิทธิ์ (เพ่ือไปAdmissions2558) หรือ ยืนยัน

สิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อีกครั้ง) ผ่านระบบ Clearing-House ท่ี www.cuas.or.th  ในวันท่ี 
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

2. รับรหัสผ่านได้ท่ี www.education.mju.ac.th วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 
 

16. การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก แต่ไม่สําเร็จการศึกษาก่อนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  

ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี    

16-28 กุมภาพันธ์ 2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
3. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในวันท่ี 16-30         

มิถุนายน 2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
4. ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไม่มารายงานตัว (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันท่ี      

29-30 กรกฎาคม 2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 



17. การจัดส่งกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ในวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 2558 
 

18. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว้ มีท้ังหมด 12 รายการ (ยังไม่ต้องจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558 

 
19. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

นักศึกษาใหม่ทุกคน (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน) ต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา COWBOY MALL ในวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2558 

 
20. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นําเอกสารท่ี
สั่งพิมพ์จากวันท่ี 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ต่อเจ้าหน้าท่ี)  ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรง
อาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2558 

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ศึกษากําหนดการรายงานตัวเข้าหอพักได้จาก 
 www.chumphon.mju.ac.th** 

 
21. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 

1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพ์จากวันท่ี  
16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-12 ต่อเจ้าหน้าท่ี)  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  ในวันท่ี 
29-30 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เป็นเงินสด 150 บาท  
ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2558  เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558  

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ศึกษากําหนดการการมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ได้จาก www.chumphon.mju.ac.th** 
 
22. การตรวจร่างกาย 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และชําระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอํานวย   
ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยู่ในคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่) ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558 

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ศึกษากําหนดการการตรวจร่างกายได้จาก 
 www.chumphon.mju.ac.th** 

 
 
 
 



23. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 
นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 

2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557              

        
                                                         (รองศาสตราจารย์ดร.เทพ  พงษ์พานิช) 
                     นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมัครผ่านสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)  
เพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
วันที่ 20 ตุลาคม –  
20 ธันวาคม 2557 

นักเรียนดําเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th   
จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
ส่งทางปณ. หรือ ส่งด้วยตนเอง  
(แนบสาํเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ปกครองด้วย  
พร้อมแนบธนาณัติค่าสนับสนนุกิจการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 10,000 บาท) 

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

ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873-953 โทรสาร 053-878-140 

วันที่ 5 มกราคม 2558 (เฉพาะหลกัสูตร 4 และ 5 ปี) ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบข้อเขียน  
www.education.mju.ac.th  **เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม / คณะ
สารสนเทศและการส่ือสาร / คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) /  
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 10-11 มกราคม 2558 
 

(เฉพาะหลกัสูตร 4 และ 5 ปี)  ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์     
ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  www.education.mju.ac.th   
**เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม / คณะสารสนเทศและการส่ือสาร / คณะ
เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) / คณะพัฒนาการท่องเท่ียว (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก / สอบคัดเลือก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือก / สอบคัดเลอืก เข้าระบบ www.education.mju.ac.th พิมพ์เอกสาร Pay-in 

ไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไม่มีผ่อนผนั) ไม่เกินท่านละ 20,000 บาท ผา่น 
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (7 Eleven) ได้ทุกสาขาทัว่ประเทศ  

วันที่ 28 เมษายน –  
1 พฤษภาคม 2558 

(เฉพาะหลกัสูตร 4 และ 5 ปี) การสละสทิธิ์ (เพื่อไปAdmissions2558) หรือ ยืนยันสิทธิ์เพือ่
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัแม่โจ้ (อีกคร้ัง) ผ่านระบบ Clearing-House ที่ www.cuas.or.th   
*รับรหัสผ่านไดท้ี่ www.education.mju.ac.th วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป* 

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2558  ไปยังที่อยู่ที่
นักเรียนกรอกไว้ให้ตอนสมัคร 

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัว (ผ่านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว้ มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไม่ต้องจัดสง่เอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส่งไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังไม่ต้องเดินทางไปม.แม่โจ้) 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา COWBOY 
MALL ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 
 

นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
(นําเอกสารที่สัง่พิมพ์จากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต่อเจ้าหน้าที่) 
ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) 

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 
 

นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพ์จากวนัที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ต่อเจ้าหน้าที่) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
และตรวจร่างกาย ณ ลานอนนัต์ ปัญญาวีร์ อาคารอํานวย ยศสุข 

วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 


