
ระบบกลาง Admissions “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558” เพือ่เข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันที่ 3-24 พฤศจิกายน 2557 รับสมัคร สอบ 7 วชิาสามญั 
วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2557 ชําระเงินค่าสมคัร สอบ 7 วชิาสามัญ 
วันที่ 17-18 มกราคม 2558 สอบ 7 วิชาสามญั 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการสอบ สอบ 7 วิชาสามญั 
วันที่ 1-20 ตุลาคม 2557 รับสมัคร สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 1-21 ตุลาคม 2557 ชําระเงินค่าสมคัร สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 26 ธนัวาคม 2557 ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครัง้ที่ 1/2558 
วันที่ 7-8 กมุภาพันธ ์2558 สอบ O-NET  ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 21 มนีาคม 2558 ประกาศผลการสอบ O-NET  ปกีารศึกษา 2557 
วันที่ 5-27 มกราคม 2558 รับสมัคร สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 5-28 มกราคม 2558 ชําระเงินค่าสมคัร สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 7-10 มีนาคม 2558 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครัง้ที่ 2/2558 
วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 นักศึกษายืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบนัที่ตนไดร้ับการคัดเลือก ผ่านระบบ Clearing-House ที่www.cuas.or.th   
วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2558 จําหน่ายระเบียบการคดัเลือกฯ ในระบบกลาง Admissions ประจําปีการศึกษา 2558 
วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558 รับสมัคร ระบบกลาง Admissions 
วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2558 ชําระเงินค่าสมคัร ระบบกลาง Admissions 
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯฃการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 
วันที่ 5 มิถนุายน 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 13-15 มถิุนายน 2558 ผู้มีรายชื่อ และประสงค์จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ทําการเข้าระบบ www.education.mju.ac.th พิมพ์เอกสาร Pay-in ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 

(ไม่มีผ่อนผัน)  ไม่เกินท่านละ 20,000 บาท ผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์ 



 

 

Association of University Presidents of Thailand (
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 

    ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.cuas.or.th
โทรศัพท์ 0-2354-5150
E-mail : contact@cuas.or.th

 

 

วัน เดือน ปี 
วันที่ 15 มิถนุายน 2558 
เวลา 9.00-12.00 น.  

แม่โจ้-เชียงใหม่    สัมภาษณ์ ณ ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 
แม่โจ้-แพร่ฯ        สัมภาษณ์ ณ อาคารเทพ พงษ์พานขิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แม่โจ้-ชุมพร        สัมภาษณ์ ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้

วันที่ 16-30 มถิุนายน 2558 นักศึกษาทั้งหมดรายงานตัว 
สั่งพิมพ์เอกสารราย

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาทั้งหมด เข้ามอบตวัดว้ยตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน ตอ้งรว่มกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มถินุายน 

1. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไม่เกิน 
2. ยื่นเอกสารดังนี้ 1) สําเนาบัตรประชาชน 
3. รับกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
4. สอบสัมภาษณ์  เป็นอันเสร็จสิ้น เดินทางกลับภูมิลําเนาได้
5. และให้รายงานตัว (ผ่านระบบinternet )

 

Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) 
และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) 

http://www.cuas.or.th  
5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6 

contact@cuas.or.th 

กิจกรรม
เชียงใหม่    สัมภาษณ์ ณ ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่
แพร่ฯ        สัมภาษณ์ ณ อาคารเทพ พงษ์พานขิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จั
ชุมพร        สัมภาษณ์ ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้

นักศึกษาทั้งหมดรายงานตัว (ผ่านระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่ ที่ 
สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ มทีั้งหมด 12 รายการ (ไมต่้องจัดส่งเอกสารทาง ปณ
นักศึกษาทั้งหมด เข้ามอบตวัดว้ยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นาํเอกสารที่สั่งพิมพ์จากวันที่ 
นักศึกษาใหม่ทุกคน ตอ้งรว่มกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 

มถินุายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
ยมการศึกษาทั้งหมด ไม่เกิน 20,000 บาท 
สําเนาบัตรประชาชน 2) สําเนาใบสมัครAdmissions 2558 3) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

กําหนดการ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
สอบสัมภาษณ์  เป็นอันเสร็จสิ้น เดินทางกลับภูมิลําเนาได้ 

internet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ www.education.mju.ac.th

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 
Admissions)  

กิจกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม ่

แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 
ชุมพร        สัมภาษณ์ ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้–ชุมพร จังหวดัชุมพร 

เพื่อขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่ ที่ www.education.mju.ac.th  
ไมต่้องจัดส่งเอกสารทาง ปณ.ใดๆ และยังไม่ต้องเดินทางไปม.แม่โจ้) 

นาํเอกสารที่สั่งพิมพ์จากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 
นักศึกษาใหม่ทุกคน ตอ้งรว่มกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม ่

สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 6 ภาคเรียน 4) สําเนาใบชําระเงินที่ชําระเงิน 20,000 บาท มาแล้ว
ร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 

www.education.mju.ac.th อีกครั้ง ตามกําหนดการที่ได้รับต่อไป 

นาภิเษกรัชกาลที่ 9 

บาท มาแล้ว 



ระบบกลาง Admissions องค์ประกอบและรายวิชาสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2542-2558 
Entrance ระบบใหม่ ปีการศึกษา 2542-2548 Admissions ปีการศึกษา 2549-2552 Admissions ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน 

องค์ประกอบ 
1. GPAX (กลุ่มสาระฯ)     10% 

2. สอบวิชาหลัก/ความรู้พื้นฐานวิชาการ, 90% 

วิชาหลักและ/หรอืวิชาเฉพาะ 

องค์ประกอบ 
1. GPAX (กลุ่มสาระฯ)     10% 

2. GPA   (กลุ่มสาระฯ)     20% 

3. O-NET  (5กลุ่มสาระวิชา)        35-70% 

4. A-NET  (วิชาเฉพาะ)            0-35% 

องค์ประกอบ 
1. GPAX   (กลุ่มสาระฯ)     20% 

2. O-NET  (5กลุ่มสาระวิชา)    30% 

3. GAT         10-50% 

4. PAT            0-40% 

รายวชิาสอบ 
(วิชาหลัก/ความรู้พื้นฐานวชิาการ) 

1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ 
3. สังคมศกึษา 
4. คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 
5. คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) 
6. เคม ี
7. ชีววิทยา 
8. ฟิสิกส์ 
9. วิทยาศาสตรก์ายภาพชีวภาพ 
10. ภาษาฝรั่งเศส 
11. ภาษาเยอรมนั 
12. ภาษาบาลี 
13. ภาษาอาหรับ 
14. ภาษาจีน 
15. ภาษาญี่ปุน่ 

รายวชิาสอบ 
(สอบ 5 กลุ่มสาระฯ) 

1. ภาษาไทย 1 
2. สังคมศกึษา 1 
3. ภาษาอังกฤษ 1 
4. คณิตศาสตร์ 1  
5. วิทยาศาสตร ์1 

รายวชิาสอบ 
(สอบ 8 กลุ่มสาระฯ) 

1. ภาษาไทย 1 
2. สังคมศกึษา 1 
3. ภาษาอังกฤษ 1 
4. คณิตศาสตร์ 1  
5. วิทยาศาสตร ์1 
6. สุขศึกษาและพลศกึษา 
7. ศิลปะ 
8. การงานพื้นฐานอาชีพ 

รายวชิาสอบ A-NET 
1. ภาษาไทย 2 
2. สังคมศกึษา 2 
3. ภาษาอังกฤษ 2 
4. คณิตศาสตร์ 2 
5. วิทยาศาสตร ์2 

รายวชิาสอบ GAT/PAT 
GAT ความถนดัทั่วไป 
PAT1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
PAT2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
PAT3 วัดความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์
PAT4 วัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์



รายวชิาสอบ 
(วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด) 

1. พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. วัดแววความเป็นคร ู
3. ความถนดัทางสถาปัตย์ 
4. ความรู้ความถนดัทางศิลป ์
5. ความสามารถทางศิลปะ 

ฯลฯ 
รวม 26 รายวิชา 

 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
มีข้อมูล O-NET, B-NET, I
ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ
ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.niets.or.th

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาสอบ 
(วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด) 

1. ความถนดัทางภาษาตา่งประเทศ (6ภาษา) 
2. ความถนดัทางวิศวกรรม 
3. ความถนดัทางวิชาชีพคร ู
4. ความรู้ความถนดัทางศิลป ์

 
ฯลฯ 

รวม 17 รายวิชา 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E

ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ     
http://www.niets.or.th 

PAT5 วัดความถนัดทางวิชาชีพคร ู
PAT6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์
PAT7 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 
 PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส 

PAT7.2 ภาษาเยอรมนั 
PAT7.3 ภาษาญี่ปุน่ 
PAT7.4 ภาษาจีน 
PAT7.5 ภาษาอาหรับ 

                   PAT7.6 ภาษาบาลี 

, E-SCORE, RPS 

 


