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คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  
MJU-PreTcas 

เป็นระบบแจ้งความประสงค์ หรือแสดงความสนใจการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 

----------------------- 
ภายใต้กิจกรรม  

1) กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจ าปี 2565 
ในหัวข้อ“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy)”ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 (ขยายเวลาถึง 31 สิงหาคม 2565) 
2) กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า : งานปลามง Fishfest#2 คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน  า ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 (ขยายเวลาถึง 10 กันยายน 
2565) 
3) กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ : งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 2 กันยายน 2565 (ขยายเวลาถึง 10 
กันยายน 2565) 

 
หลักสูตร 4 ปี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จ านวน 11 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

2.50 
 

2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
ทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ  
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ในสาขาวชิาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ที่เรียนวิชาพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.25 

4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
        แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ 

 
 

2.50 
2.75 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรืออยู่
ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือ ผลงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน   

3.00 
 

5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคม ี
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรือ เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ทางด้านเคมี และมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี 
(โดยแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

2.00 
 

6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  

ไม่ระบ ุ

7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 

 
 

2.00 
2.50 

8 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      
        แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกแผนกสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.25 

 
2.25 

9 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บ.  
(จัดการเรียนสอน โดยเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมจริง ตลอด 4 ปี / เรียนในโรงงาน
อุตสาหกรรม-หน่วยงานรัฐ และ เอกชน / มีกิจกรรมศึกษาดูงานตลอด 4 ปี / 
จัดการเรียนการสอนแบบ Block) 

2.00 
 

10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
- หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า 
หรือ เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านฟิสิกส ์และมีประสบการณ์

2.00 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี (โดยแนบหนงัสือรับรองจากตน้สังกัด) หรือ อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม  
( Industrial optimisation and applications)  
หลักสูตรนานาชาติ ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ   Curtin 
University, Australia  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า เกรด 12 
หรือ รับทั้งนักเรียนไทยและต่างชาติ และหากผู้สมัครมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเปน็พิเศษ ทั้งนี้ให้แนบเพิ่มเติมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท  
ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.บรุัสกร นันทดิลก โทรศพัท์ 09 1599 5232   
                    ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์ 09 6153 2691                     

ไม่ระบ ุ

 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 2 สาขาวิชา) 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา
พาณิชย กรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร ์หรือผลงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน   

2.50 
 

2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร ์หรือผลงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน   

2.50 
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กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 2 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX. 

ไม่ต่ ากว่า 
1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

 
2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จ านวน 2 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
1 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  

สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น  า 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

 

กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 6 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) 

รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 

2.00 
 

2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 

2.00 
 

   

http://www.education.mju.ac.th/stdregis/admin/showstd.aspx?prg=522112
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 

2.00 
 

4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ กิจกรรม
เด่นระดับ ม.4-6 จ านวน 1 ผลงาน 

ไม่ระบ ุ
 

5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมเด่น ระดับ ม.4-6 จ านวน 
1-3 ผลงาน 

2.50 
 

6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

 
หลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

1 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  
สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น  า 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา  ปวส. หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชาประมง หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวรักษ์ เท่านั้น หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.00 
 

2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (วิชาเอกการจัดการ)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา หรือที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 

3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 
(วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา หรือที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทลั (บธ.บ.) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องทางคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.00 

5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เทา่นัน้   
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานระดับปวส. จ านวน 1-3 ผลงาน   

2.75 
 

 
 

โดยผู้ท่ีสนใจจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี  
1. กรอกระบบรับสมัครออนไลน์ MJU-PreTcas ที่ www.admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 

18 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565 เท่านั้น 
2. ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะก าหนด และจะต้องส าเร็จการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2565 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น 
3. ผู้สนใจต้องเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ (อีกครั้ง) ในช่วงการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio 

ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 เพ่ือเข้ามาช าระเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 300 บาท 
4. ผู้สนใจต้องจัดส่งเอกสารการสมัคร (ในวันถัดไปหลังจากช าระเงินค่าสมัคร) ในช่วงการรับสมัคร 

TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 
5. ผู้สนใจจัดส่งเอกสารการสมัครโดยท าการอัพโหลดส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 

  > ส าเนา-ใบรายงานผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป 
  > แฟ้มสะสมผลงาน หรือ การตอบข้อค าถาม หรือข้อสอบ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) 

5. ประกาศผลการคัดเลือก (ขั้นต้น) ที่  www.admsissions.mju.ac.th  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
6. ประกาศผลการคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ที่ mytcas.com วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการยืนยันสิทธิ์ ที่ระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ ที่ mytcas.com ในระหว่างวันที่ 7-8 

กุมภาพันธ์ 2566  
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่มีผ่อนช าระ) พร้อมกับช่วงการรับสมัคร 

TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio ในระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
หมายเหตุ : หากผู้สมัคร มีคุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์ที่สาขาวิชา/คณะก าหนด จะได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ทันที และประกาศผลการคัดเลือก พร้อมกับ TCAS 
รอบท่ี 1.1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 



-7- 

 
ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที ่

 
Facebook: รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (@MJUAdmission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: admissions.mju.ac.th 
 

 
 


