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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
TCAS รอบท่ี 1.1 Portfolio 

การจัดสรรโควตาส าหรับอาจารย์แนะแนว 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566  โดยให้สิทธิ์กับ
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในระบบ TCAS รอบท่ี 1.1 Portfolio มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
1.1 เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 และจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 
2566 

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันชั้นสูงอ่ืน ๆ ยกเว้น

มหาวิทยาลัยเปิด 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
1.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
1.8 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
1.9 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
1.10 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ในระดับดีหรือ มีประวัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

 
 

2. คณะ/สาขาวิชา… 

   -ร่าง- -ร่าง- 
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ล าดับ... 

2. คณะ/สาขาวิชา และจ านวนรับ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้ทุกสาขาวิชาๆ ละ 5-15 คน (ศึกษาจ านวนในระบบออนไลน์) 

ส าหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครในระบบออนไลน์มหาวิทยาลัย
จะท าการล็อคจ านวนสูงสุดที่ต้องการไว้ หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มจ านวนผู้สมัครจะไม่สามารถกรอก
เข้าสมัครสาขาวิชานั้นได้อีก ดังนั้นโปรดตัดสินใจอย่างเร่งด่วน และอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการสมัครและ
ช าระเงินค่าสมัคร 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จ านวน 12 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน
ที่จัดสรร 

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

2.50 
 

5 

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

2.00 10 

3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.25 10 

4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ม.6 แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือ ผลงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน   

 
 

2.50 
2.75 
3.00 

 

10 

5 มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ม.6 แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร ์
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทุกสาขาวชิา หรือ สาขาวชิาที่เก่ียวข้อง   
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน
ที่จัดสรร 

6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ทางด้านเคมี และมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี (โดย
แนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.00 
 

10 

7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 10 

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

 
 

2.00 
2.50 

10 

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

 
 

2.00 
2.25 
2.25 

10 

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

2.00 
 

10 

11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 
- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า หรือ 
เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มปีระสบการณ์ทางดา้นฟสิิกส์ และมีประสบการณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี (โดยแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) หรือ  
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 
 
 

 

10 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน
ที่จัดสรร 

12 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 รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ และหากผูส้มัครมีทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 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 ุ 10 

 

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

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

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

2.50 
 
 

5 

2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ผลงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ระดับ ม.4-6  หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน   

2.50 
 

 

5 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์... 
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ล าดับ... 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 4 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(วิชาเอกวิศวกรรมพลังงานทดแทน)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

10 

2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2.00 10 

3 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 
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4 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 

 

5 

 

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จ านวน 3 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  (ไม่จัดสรรโควตา) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดสง่แฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF  ผ่านระบบ
ออนไลน ์

- - 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

      เอกสารประกอบการพจิารณา แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 
            เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปตัยกรรม ของผู้สมัคร ในรูปแบบเอกสาร 
หรือ ไฟล์โดยบนัทึกข้อมูลเป็นนามสกุล PDF  ประกอบด้วย 
           1) ผลงานดา้นการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตา่ง ๆ เช่น สีน้ า สีไม้ หรือการ
ออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  (อย่างน้อย 5 ผลงาน) 
           2) ผลงานทีไ่ด้รับรางวลั ทางดา้นการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์  

3) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลงั 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

4) อื่น ๆ ที่อยากน าเสนอ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  
โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355  
Facebook : www.facebook.com/eduarchmju           

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ไม่จัดสรรโควตา) 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม เท่านั้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดสง่แฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF  ผ่านระบบ
ออนไลน ์
      เอกสารประกอบการพจิารณา แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 
            เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปตัยกรรม ของผู้สมัคร ในรูปแบบเอกสาร 
หรือ ไฟล์โดยบนัทึกข้อมูลเป็นนามสกุล PDF  ประกอบด้วย 
           1) ผลงานดา้นการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตา่ง ๆ เช่น สนี้ า สีไม้ หรือการ
ออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  (อย่างน้อย 5 ผลงาน) 
           2) ผลงานทีไ่ด้รับรางวลั ทางดา้นการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์  

3) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลงั 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

4) อื่น ๆ ที่อยากน าเสนอ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  
โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355  
Facebook : www.facebook.com/eduarchmju           

- - 

 
 

   

file:///D:/งานรับเข้า/01%20รับนักเรียน%2065/01%20ประกาศรับ/www.facebook.com/eduarchmju
file:///D:/งานรับเข้า/01%20รับนักเรียน%2065/01%20ประกาศรับ/www.facebook.com/eduarchmju
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เทคโนโลยีบัณฑิต) 
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดสง่แฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF  ผ่านระบบ
ออนไลน ์
      เอกสารประกอบการพจิารณา แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 
            เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปตัยกรรม ของผู้สมัคร ในรูปแบบเอกสาร 
หรือ ไฟล์โดยบนัทึกข้อมูลเป็นนามสกุล PDF  ประกอบด้วย 
           1) ผลงานดา้นการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตา่ง ๆ เช่น สีน้ า สีไม้ หรือการ
ออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  (อย่างน้อย 5 ผลงาน) 
           2) ผลงานทีไ่ด้รับรางวลั ทางดา้นการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์  

3) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลงั 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

4) อ่ืน ๆ ที่อยากน าเสนอ  
หมายเหตุ : สาขาวิชาขอสงวนสทิธิ์พิจารณาจากผลงานก่อนท าการประกาศผลการ
คัดเลือก            
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  
โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355  
Facebook : www.facebook.com/eduarchmju           

2.25 
 

5 

 

กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จ านวน 12 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(วิชาเอกพืชไร่ วชิาเอกอารักขาพืช วิชาเอกปฐพีศาสตร์ วชิาเอกเกษตรเคมี วิชาเอก
วิทยาการสมนุไพร วชิาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์)  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

 
 

15 

file:///D:/งานรับเข้า/01%20รับนักเรียน%2065/01%20ประกาศรับ/www.facebook.com/eduarchmju
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

หมายเหตุ ก่อนขึ้นระดับชั้นปีที่ 3 จะต้องด าเนินการเลือกวิชาเอกตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนดไว้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ไม่ระบ ุ
 

15 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

15 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.50 

 

10 

6 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ วิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกสัตว์ปีก วิชาเอกอาหารสัตว์) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน  

2.00 
 

5 

7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 



-9- 

ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

8 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 
 

10 

9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

10 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 
 

10 

11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ กิจกรรมเด่น     
ระดับ ม.4-6 จ านวน 1 ผลงาน  

2.00 
 

10 

12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ไม่ระบ ุ
 

15 

 

กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 13 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 

2.00 
 

10 

2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาการจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 

ไม่ระบ ุ
 

15 

http://www.education.mju.ac.th/stdregis/admin/showstd.aspx?prg=522112
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

2.00 
 

10 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการตลาด 
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

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

2.00 
 

10 

6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  

ไม่ระบ ุ
 

10 

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

2.50 
 

10 

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

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

ไม่ระบ ุ
 

10 

10 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

    



-11- 

ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

11 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

12 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

13 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจา่ย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

2.50 
 

10 

 

กลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม (จ านวน 5 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนที่
จัดสรร 

1 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 

2.00 
 

10 

2 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตร 2 ภาษา) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 23,850 บาท)  

2.00 
 

10 

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

5 วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)  
(เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ  
Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
- ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท **   
- ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom)  
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  

ไม่ระบ ุ
 

10 

 

กลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จ านวน 8 สาขาวิชา) 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
วิดีทัศน์  สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรม หรือ การผลิตสื่อต่าง ๆ  
ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1-3 ผลงาน 

2.00 
 

5 

2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่จัดสรรโควตา) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษที่โดดเด่น เช่น การประกวดทางดา้นภาษาอังกฤษ และได้รับรางวัล
ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขต และระดับชาติ และ/
หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทีไ่ด้รับการยอมรับ ในระดับ B1 ขึ้นไป เป็นตน้  
(ไม่พิจารณาผลงานด้านทีไ่ม่เก่ียวข้อง) 
- พิจารณาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

- 
 

- 

3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ

2.00 
 

10 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนที่
จัดสรร 

วิดีทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล ระดับ ม.4-6 หรือ 
ปวช. 1-3 จ านวน 1 ผลงาน 

4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ทุกประเภทวิชา หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดท าข้อค าถามเพื่อวัดทัศนคติและความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
และส่งค าตอบผา่นระบบรบัสมคัรออนไลน์เท่านั้น          ดาวน์โหลดข้อค าถาม…คลิ๊ก 

 
 

2.00 
2.50 

 

5 

5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์   
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

15 

6 มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 15 

7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ทุกประเภทวิชา ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดท าข้อค าถามเพื่อวัดทัศนคติและความรู้ เบื้องต้นทาง              
รั ฐประศาสนศาสตร์ และส่ งค าตอบผ่ านระบบรับสมั ครออนไลน์ เท่ า นั้ น                                                              
ดาวน์โหลดข้อค าถาม…คลิ๊ก 

 
2.00 
2.50 

 

5 

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน) 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 15 

 

 
 

 
3. การสมัคร...  

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3OTIx&method=inline
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3OTIw&method=inline
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3. การสมัคร  
3.1 การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั น 

3.1.1 ให้สิทธิ์กับครูแนะแนว หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

3.1.2 ให้สิทธิ์กับครูแนะแนว สร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เพ่ือรับรหัสผ่านส าหรับใช้ในการสมัครโควตาที่ admissions.mju.ac.th  (1 สถาบันการศึกษาจะมี 1 บัญชี
เท่านั้น) โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และจดบันทึกรหัสผ่านส าหรับจัดสรรให้
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากครูแนะแนว เพ่ือเข้าระบบรับสมัคร 

 3.1.3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยครูแนะแนว ต้องด าเนินการสมัครผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565  

3.1.4 นักเรียนช าระค่าสมัครจ านวน 300 บาท ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 
ตุลาคม 2565 โดยสั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) ช าระได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าบริการ 10 บาท) หรือช าระผ่าน Mobile Banking Application 
ได้ทุกธนาคาร ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ไม่มีค่าบริการ)  

3.1.5 นักเรียน อัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครหลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 1 วันท าการ 
(เอกสารการสมัครตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด)  

3.1.6 ให้ครูแนะแนว ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร การอัปโหลดไฟล์ เอกสาร
ทั้งหมดของนักเรียน และท าการอนุมัติการสมัครของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 16 
กันยายน – 16 ตุลาคม 2565 

3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัคร Upload file เอกสารการสมัครหลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 1 วันท าการ (เอกสาร
การสมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด) โดยผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่าน
ระบบรับสมัครเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2565 (เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา) ดังต่อไปนี้ 
 

ผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดใบแสดงผลการศึกษา 
 ใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1) หรือระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 (รบ.1)  ที่แสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมี
ตราประทับของสถานศึกษาลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนจากฉบับจริงเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาด
ภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

 * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1/รบ.1) ให้สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับใบแสดงผล
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

อัพโหลดเอกสาร... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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อัพโหลดเอกสารบางสาขาวิชา (รายละเอียดศึกษาจากตารางคุณสมบัติในข้อ 2) 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : ที่แสดงถึง กิจกรรมที่โดดเด่น ที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร 

ด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ตามหัวข้อที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด จ านวนไม่เกิน 10 หน้า A4 
(ไม่รวมปก) (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้จัดท าแฟ้มสะสมผลงานตามที่
คณะก าหนด) ลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF  ขนาดภาพเท่ากับ A4 หากขนาด
ของไฟล์เกิน 5 MB ให้ Upload file ไปเก็บที่ Google Drive เพื่อท าการแชร์ลิงค์มายังระบบรับสมัคร 

 ข้อค าถามหรือข้อสอบ : ผู้สมัครวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้องจัดท าข้อค าถามเพ่ือวัด
ทัศนคติและความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ แล้วบันทึกไฟล์เป็นไฟล์นามสกุล PDF  
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB และส่งค าตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น                                                           

หมายเหตุ  
1. กรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้วให้สแกนใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา 

(ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)  
2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือ ปลอม ผู้สมัคร
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ช าระเงินค่าสมัคร หรือ ได้ผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม และอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร  
ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการ อัปโหลดไฟล์เอกสารที่  admissions.mju.ac.th หาก

เอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ อัปโหลดไฟล์ โดยผู้สมัครต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2565 หากผู้สมัครไม่ด าเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลดไฟล์ไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด และตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

4. เกณฑ์การพิจารณาและการคัดเลือก 
 4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้  
 4.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4.3 แฟ้มสะสมผลงาน (ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด) 

4.4 ข้อค าถามหรือข้อสอบ (หัวข้อตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ก าหนด) 
 4.5 การตัดสินผลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. การประกาศผล  และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

5.1.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกท่ี admissions.mju.ac.th ในวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2565 

5.1.2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอย่าง
เป็นทางการที่ https://student.mytcas.com ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

 
5.2 การยืนยันสิทธิ์... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
https://student.mytcas.com/
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5.2 การยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์  
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกทุ กคนจะต้ องยื นยั นสิ ทธิ์  ผ่ านระบบกลาง Clearing -  House                          

ที่ https://student.mytcas.com ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 และหากประสงค์จะสละสิทธิ์
เพ่ือไปสมัคร TCAS รอบต่อไปสามารถด าเนินการได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

5.3 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้วสามารถพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา Pay-in ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาจ านวน 6,850 – 23,850 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเรียน) 
ในระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการช าระเงิน) สามารถตรวจสอบ
สถานะการรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

- ช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 
22.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  

- ช าระได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าบริการ 
10 บาท) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  

- ช าระผ่านบัตรเครดิต Master Card หรือ VISA ได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 1.25% และค่าธรรมเนียม 10 บาท) ภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  

5.3.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ท าการ
ช าระเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัคร
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท าการสละเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา และสละสิทธิ์
ผ่านระบบกลาง Clearing - House ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท าการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

5.4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566                   
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563) ได้ที่ admissions.mju.ac.th 

5.5 การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
5.5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
5.5.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 - 28 

กุมภาพันธ์ 2566 ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 

1 - 30 เมษายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.5.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่น าส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลา 

ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 

6. การรายงานตัว... 

https://student.mytcas.com/
http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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8.3 เรียนที่... 

6. การรายงานตัวเพื่อขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
6.1 การรับก าหนดการขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 
1 เมษายน 2566 และดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 
2 มิถุนายน 2566 ได้ที่ admissions.mju.ac.th เป็นต้นไป 

6.2 การรายงานตัวเพื่อขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบ

รายงานตัวออนไลน์) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 - 30 
เมษายน 2566 โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใด ๆ  
ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการ อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th 
หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ อัปโหลดไฟล์โดยนักศึกษา
ใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการแก้ไข
หรือ อัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

7. การตรวจร่างกาย 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

และอัปโหลดผลการตรวจร่างกายผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ที่ admissions.mju.ac.th 
ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 ติดต่อสอบถาม : งานอนามัยและพยาบาล โทรศัพท์ 0 5387 
3074, 0 5387 3075 

8. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 
 8.1 เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพัก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจองห้องพักผ่านระบบการจองห้องพักออนไลน์ งานหอพักขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 5387 3085 หรือเพจเฟสบุ๊ค : หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
 โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจ านวนเงินภาคการศึกษาละ 3,300-3,800 บาท (แยกเก็บ
กับค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่งานหอพักก าหนด 

 8.2 เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ : นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพัก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม: 
  หอพักชาย: ว่าที่ร้อยโท พีระสันต์  กระต่ายทอง  โทรศัพท์มือถือ 08 9034 5540 
       คุณภิญโญ  ผลงาม         โทรศัพท์มือถือ 09 2314 5615 
  หอพักหญิง: คุณอุทุมพร  แสงสร้อย       โทรศัพท์มือถือ 08 6498 3563 
 โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจ านวนเงินภาคการศึกษาละ 2 ,000 บาท (แยกเก็บกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติก าหนด 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
https://admissions.mju.ac.th/www/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068917581683
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 8.3 เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพัก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม : คุณสานิตย์  แป้นเหลือ โทรศัพท์มือถือ 08 7465 7555  

โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจ านวนเงินภาคการศึกษาละ 3 ,000 บาท (แยกเก็บกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร ก าหนด 

 9. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ 

และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

10. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0 5387 3072 หรือเพจเฟสบุ๊ค : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

11. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

(มหาวิทยาลัยจะท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ http://reg.mju.ac.th 

 

ประกาศ  ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 
 

                                                                          

 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 

 

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://www.facebook.com/winimaejo
https://www.facebook.com/winimaejo
http://reg.mju.ac.th/

