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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี)  
สาขาวชิาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.) (วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และ 

วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร) วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ) จ านวน 80 ทุน 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
 
 

ด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี) ตามความต้องการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจ าปี
การศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ในระดับปริญญาตรี และในการพัฒนาก าลังคนของชาติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะทางด้าน
เกษตร โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใตก้ิจกรรม : พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อัจฉริยะ) พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 80 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือประเภทวิชา
เกษตรกรรม ทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประจ าปีการศึกษา 2565 และจะต้องส าเร็จการศึกษา
ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ และ
วิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพหลวงพระบาง สปป.ลาว 

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
1.4 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืน  ๆ ยกเว้น

มหาวิทยาลัยเปิด 
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็น 

อุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
  

-ร่าง- 

2. คณะ/สาขา... 
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2. คณะ/สาขาวิชา และจ านวนรับ 
ส าหรับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน
รับ 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.)  
(วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และวิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร) 
ให้ทุนพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ จ านวน 80 ทุน 
นักศึกษาประเทศไทย 
รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
    - ประเภทวชิาอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์หรือ  
      สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือ 
    - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและคหกรรมศาสตร์ หรือ 
    - ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทกุสาขาวิชา หรือ 
    - ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
      อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยักสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ และ
วิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพหลวงพระบาง สปป.ลาว 

2.00 
 

80 

 

3. การสมัคร  
3.1 การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 3.1.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

– 30 มีนาคม 2566  
3.1.2 ช าระค่าสมัครในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566 โดยสั่ง

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) ช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มี
ค่าบริการ) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 

3.2 อัตราค่าสมัคร  
อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 

สามารถตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ที่ admissions.mju.ac.th (กรณียกเลิกการสมัคร หรือท าการปรับเปลี่ยนสาขาวิชา ช าระเงิน
ผิดบัญชี ช าระเงินซ้ าซ้อน หรือสมัครผิดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ) 

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครหลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 1 วันท าการ โดยผู้สมัคร
ทุกคนต้องจัดส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบรับสมัครเท่านั้น ภายในวันที่ 1 เมษายน 
2566   
 ผู้สมัครทุกคน... 

 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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ผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดเอกสารดังนี้ 
 ใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2 (รบ.1)  

ที่แสดงผลการเรียน 3 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา แล้ว
สแกนจากฉบับจริงเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB (กรณีมี 2 
หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

 * ในกรณีท่ีชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) 
ให้สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลสแกนเป็นไฟล์นามสกุล pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของ
ไฟล์ไม่เกิน 1 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับใบแสดงผลการศึกษา 

 

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 

 

3.4 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร  
ผู ้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่
ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์ โดยผู้สมัครต้องด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 หากผู้สมัครไม่ด าเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด และตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ โดย
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

4. เกณฑ์การพิจารณาและการคัดเลือก 
 4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้  
 4.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 3 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4.3 การตัดสินผลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. การประกาศผล  และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ admissions.mju.ac.th ในวันที่ 5 
เมษายน 2566 

5.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
5.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา Pay-in 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 
19,500 บาท ในระหว่างวันที่ 5 - 10 เมษายน 2566 (ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการช าระเงิน) สามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

 
- ช าระผ่าน... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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- ช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 
22.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2566 

- ช าระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัดทุกสาขาท่ัวประเทศ (มีค่าบริการ 10 บาท) 
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 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 10 เมษายน 2566 

5.2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ท าการ
ช าระเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถ
ไปสมัครสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท าการสละเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

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

5.4 การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
5.4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
5.4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 5-10 

เมษายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์  
5.4.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ท าสัญญาขอรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2566 

ถือว่าไม่ขอรับทุนการศึกษา และต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง 
5.4.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 

1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.4.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่น าส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลา 

ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

6. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา และชดใช้ทุนศึกษา 
6.1 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร (4 ภาค

การศึกษา หรือภายในระยะเวลา 2 ปี เท่านั้น) จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
6.2 ทุนการศึกษานี้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท  
 6.3 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ จะต้องมีผลการศึกษา GPAX 2.50 ขึ้นไป (หากต่ ากว่าที่ก าหนด ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถพิจารณาระงับการให้ทุนศึกษาได้ ) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรายงานผล
การศึกษาทุกภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ ภายหลังจากผลการศึกษาออกครบ 
ภายในระยะเวลา 30 วัน 

6.4 นักศึกษาทุนการศึกษา… 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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6.4 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ จะต้องมีความประพฤติดี มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของวิทยาลัย
พลังานทดแทน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา หรือภายในระยะเวลา 2 ปี 
เท่านั้น) 

6.5 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ หากไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี หรือท าการขอย้าย
สาขาวิชาภายในคณะ/ต่างคณะ หรือได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือขอลาออก จะต้องชดใช้
ทุนการศึกษาที่ได้รับไป พร้อมดอกเบี้ยปรับ เป็นจ านวนหนึ่งเท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ ภายในระยะเวลา 
30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จากประกาศรายชื่อผู้ถูกระงับทุน หรือได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้ทุน 

6.6 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการขอรับ
ทุนการศึกษา (จัดท าสัญญาขอรับทุน ) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของนักศึกษา และผู้ปกครอง อย่างละ 3 ชุด) 

7. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
7.1 การรับก าหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

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

7.2 การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบ

รายงานตัวออนไลน์) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการ อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th 
หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ อัปโหลดไฟล์โดยนักศึกษา
ใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2566 หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการแก้ไข
หรือ อัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

8. การตรวจร่างกาย 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

และอัปโหลดผลการตรวจร่างกายผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ที่ admissions.mju.ac.th 
ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ติดต่อสอบถาม : งานอนามัยและพยาบาล โทรศัพท์ 0 5387 
3074, 0 5387 3075 

 

 

9. การรายงานตัว... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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9. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเข้าหอพัก ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยวิทยาลัยจะสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมหอพัก ให้ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) 
 

10. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ 

และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

11. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

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

12. 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  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 

                                                                          

 
 
                                            (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/

