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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
“โครงการลูกหลานเกษตรไทย กาวไกลในยุคดิจิทัล” ผานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป'
(แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ>มสะสมผลงาน)
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร
และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป'การศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 2)
-------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
แพร และมหาวิ ท ยาลั ย แมโจ-ชุ มพร จั ง หวั ด ชุ มพร รวมกั บ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ทุ กจั งหวั ด
จะเปFดรับสมัครบุตรหลานเกษตรกรที่เปGนนักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 6 หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป'
ประจําป' การศึกษา 2562 ตามความตองการของทุ กคณะ วิ ทยาลัย และวิ ทยาเขต “โครงการลูกหลาน
เกษตรไทย กาวไกลในยุคดิจิทัล” (แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ>มสะสมผลงาน)
ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติไปเปGนตามเกณฑJที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปF ดโอกาสพิ เ ศษแกนั กเรี ย นที่ บุ ตรหลานเกษตรกร หรื อผู แทนเกษตรกรสภา
เกษตรกรจั ง หวั ด จาก 77 จั ง หวั ด ทั่ ว ทุ ก ภาคในประเทศไทยใหเขาศึ กษาตอในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและเปGนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร)
1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
แกปLญหาสังคมและปLญหาเศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก
2.1 เปGนนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดวาจะสํา เร็จการศึกษาในระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ป'ที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําป'การศึกษา
2561 และจะตองสําเร็จการศึกษาก"อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวากวา
เกณฑJ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
2.3 เปG น บุ ต รหลานของเกษตรกร หรื อ ผู แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ที่ ขึ้ น
ทะเบี ยนเกษตรกร ดานการเพาะปลู กพื ช การเลี้ ย งสั ต วJ การประมง และเกษตรกรรมอื่ น ๆ หรื อเปG น
เกษตรกรที่ผูแทนเกษตรระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ รับรองว"าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง
2.4 เปGนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJเปGนประมุข
2.5 เปGนผูมีความประพฤติดี...
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2.5 เปG น ผู มี ค วามประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม เรี ย นดี แตงกายสุ ภ าพ และรั บ รองตอ
มหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
2.6 ไมมีชื่อในทะเบียนเปGนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
ยกเวนมหาวิทยาลัยเปFด
2.7 ไมเปGนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
2.8 ไมเปGนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟLXนเฟYอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปGนโรคที่จะ
เปGนอุปสรรคตอการศึกษา
2.9 มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.10 ตองเปGนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.11 เปGนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ
3.1 มหาวิทยาลัยแม"โจ จังหวัดเชียงใหม" (จัดสรรโควตา : ใหทุกสาขาวิชาๆ ละ 3 คน ต"อ 1 จังหวัด)
ลําดับ
1
2

3

4

5

คณะ/สาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร"
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.25

2.25

2.25

2.25

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร...
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คณะ/สาขาวิชา
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คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส"งเสริมและการสื่อสารเกษตร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
รับผูกําลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ /ศิลป\-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตJ สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุ ง สาขาวิชาชางไฟฟ> ากํา ลัง สาขาวิ ชาชางอิ เล็ก ทรอนิกสJ หรื อสาขาวิ ชาที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะสัตวศาสตรJและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ระดับม.4-6
จํานวน 1 ผลงาน
คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ปB
รับผูกําลังศึกษาม.6
- แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ เทานั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปLตยกรรม สาขาวิชาชางกอสราง
เทานั้น หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยJประจําหลักสูตร
* สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม (อาคารหลังใหม)
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และใหนําเอกสาร
ดังตอไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะทอนถึงความคิดสรางสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด
A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่งเปGนขอมูลผลงาน
เดียวกับรูปเลมเอกสาร โดยประกอบไปดวย
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8

9
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การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า

2.00
2.50
3.00
2.00

2.00
2.25

-

-

-

-

-

-

2.1 ผลงานดานการออกแบบ...
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คณะ/สาขาวิชา
2.1 ผลงานดานการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตางๆ เชน สีน้ํา สีไม หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถายภาพ
2.2 ผลงานที่ไดรับรางวัล ทางดานการออกแบบ กิจกรรมสรางสรรคJ
2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ยอนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเขารวม การฝeกอบรมที่เกี่ยวของ
2.4 อื่นๆ ที่ผูสมัครสนใจและอยากนําเสนอ
คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาภูมิสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ปB
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ หรือ ศิลป\-คณิตศาสตรJ หรือ
ศิลป\-ภาษา เทานั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปLตยกรรม งานสถาปLตยกรรม
เทานั้น หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยJประจําหลักสูตร
* สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม (อาคารหลังใหม)
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และใหนําเอกสาร
ดังตอไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะทอนถึงความคิดสรางสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด
A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่งเปGนขอมูลผลงาน
เดียวกับรูปเลมเอกสาร โดยประกอบไปดวย
2.1 ผลงานดานการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตางๆ เชน สีน้ํา สีไม หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถายภาพ
2.2 ผลงานที่ไดรับรางวัล ทางดานการออกแบบ กิจกรรมสรางสรรคJ
2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ยอนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเขารวม การฝeกอบรมที่เกี่ยวของ
2.4 อื่นๆ ที่ผูสมัครสนใจและอยากนําเสนอ
คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน
* สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดลอม (อาคารหลังใหม)
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และใหนําเอกสาร
ดังตอไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะทอนถึงความคิดสรางสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า

-

-

-

-

-

-

A4 หรือไฟลJดิจิตอล...
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A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่งเปGนขอมูลผลงาน
เดียวกับรูปเลมเอกสาร โดยประกอบไปดวย
2.1 ผลงานดานการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคตางๆ เชน สีน้ํา สีไม หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถายภาพ
2.2 ผลงานที่ไดรับรางวัล ทางดานการออกแบบ กิจกรรมสรางสรรคJ
2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ยอนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเขารวม การฝeกอบรมที่เกี่ยวของ
2.4 อื่นๆ ที่ผูสมัครสนใจและอยากนําเสนอ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า

2.00
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2.00
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2.50
2.50
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2.50

2.25
2.50
18 คณะบริหารธุรกิจ...
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คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ)
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00 ขึ้นไป และยังต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>ม
สะสมผลงานที่เกี่ยวของ ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 2 ผลงาน
คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสิ่งแวดลอม
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-ภาษา / ศิลป\-ทั่วไป
คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหว"างประเทศ
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ)
สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
ผูสมัครทุกคนตองพิมพJบทความ 1 หนาA4 หัวขอ“ทานคาดหวังอยางไรในการเขา
ศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว” ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเดน
ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
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การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
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คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท"องเที่ยว
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ)
ผูสมัครทุกคนตองพิมพJบทความ 1 หนาA4 หัวขอ“ทําไมคุณอยากเรียนหลักสูตรนี้
และเป>าหมายในชีวิตคุณคืออะไร”ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเดน ระดับ
ม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
(คาธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)
คณะศิลปศาสตรJ สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าชาง
อิเล็กทรอนิกสJ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะศิลปศาสตรJ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00)
ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ
ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-ภาษา / ศิลป\-ทั่วไป
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ
ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณJ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และใหนําแฟ>มสะสมผลงานดานการผลิตสื่อ
ประเภทตางๆ เชน เว็ปไซดJ แอนิเมชั่น การออกแบบกราฟFก ภาพถาย การเขียน
การออกแบบสิ่ ง พิ ม พJ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นJ คลิ ป วิ ดิ โ อ หนั ง สั้ น
ภาพยนตรJ และหรือผลงานที่เกี่ยวของดานการสื่อสารดิจิทัล เปGนรูปเลม และ/
หรือ CD,DVD หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ มาแสดง
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การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตJ สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟ>ากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสJ หรือทั้งนี้อยูในดุลย
พินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนตJ สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางซอม
บํารุง สาขาวิชาชางไฟฟ>ากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสJ หรือทั้งนี้อยูในดุลย
พินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รับผูกําลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตรJ หรื อประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วของ ทั้ ง นี้ อ ยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารยJ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
รับผูกําลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาเคมี ฟFสิกสJ และคณิตศาสตรJ เปGนพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คอมพิวเตอรJ
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสJ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00 ขึ้นไป และยังต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>ม
สะสมผลงานที่มีความประจักษJทางดานเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอรJ หรือ
ผานการเขาคาย Com-Camp ของทางหลักสูตร

30

31
32

33
34

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.50
3.00

2.50
3.00

2.50

2.25
2.50
2.25

2.50
2.75
3.00

35 คณะวิทยาศาสตรJ...
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คณะ/สาขาวิชา

35

คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเคมี
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาสถิติ
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
(พิจารณาผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ เปGนพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาคณิตศาสตร
รับผูกําลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผูกําลังศึกษา ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คอมพิวเตอรJ
หากมี ผ ลการเรี ย นระหวาง 2.00-2.49 ตองแนบแฟ> ม สะสมผลงานที่ มี ค วาม
ประจักษJทางดานเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอรJ หรือ ผานการเขาคาย
IT-Camp ของทางหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาวัสดุศาสตร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
(พิจารณาผลการเรียนเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตรJ เคมี และฟFสิกสJ เปGนพิเศษ)
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาฟJสิกสประยุกต
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.24 ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน

36

37
38

39

40
41

42

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.25

2.25

2.00

2.25
2.50
2.50

2.00
2.25

2.25

43 วิทยาลัยบริหารศาสตรJ...
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คณะ/สาขาวิชา

43

วิทยาลัยบริหารศาสตรJ สาขาวิชารัฐศาสตร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองเขียนบทความดวยลายมือ 1 หนาA4 หัวขอ“ประเทศไทยหลัง
การเลือกตั้งหลังป' 2562 จะเปGนอยางไร”ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานดานภาวะ
ผูนําดานจิตอาสา หรือกิจกรรมเดน ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน
วิทยาลัยบริหารศาสตรJ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูสมัครทุกคนตองเขียนบทความดวยลายมือ 1 หนาA4 หัวขอ“ทําไมถึงอยากเรียน
รัฐประศาสนศาสตรJมหาวิทยาลัยแมโจ” ตองแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเดน
ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการท"องเที่ยว
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมโจ 2 ป' และศึกษาที่ Guangxi University of Foreign
Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ป'

44

45

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.50
2.75

2.50
2.75

-

-

-

-

-

-

รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช.ทุกแผนกวิชา หรือเทียบเทา
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
(รับสมัครนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ)

46

สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ/Skype วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
(คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมโจ 3 ป' และฝeกงานตางประเทศ 1 ป'
รับผูกําลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ เทานั้น หรือทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของ
อาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร (รับสมัครนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ)
สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ/Skype วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
(คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท)

3.2 มหาวิทยาลัยแม"โจ-แพร"...

-11-

3.2 มหาวิทยาลัยแม"โจ-แพร" เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร" (จัดสรรโควตา : ไม"จํากัดจํานวน)
ลําดับ

สาขาวิชา

1

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สัตวศาสตรJ
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ /ศิลป\-คณิตศาสตรJ /
ศิลป\-คอมพิวเตอรJ
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสJ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร

2

3

4

5

6

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

หากมีผลการเรียน...
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7
8

9

10

11

12

13

สาขาวิชา

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า

หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรปMาไม
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปMาไม
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน และ กศน. หรือเทียบเทา
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว
- ม.6 ทุกแผนการเรียน และ กศน. หรือเทียบเทา
- ปวช.ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช.ประเภทวิช าพาณิ ชยกรรม การบั ญชี ทั้ ง นี้ อยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารยJ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน

2.00
-

-

-

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

14 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร...
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สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.00

3.3 มหาวิทยาลัยแม"โจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร (จัดสรรโควตา : ไม"จํากัดจํานวน)
ลําดับ

สาขาวิชา

1

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝAOง
รับผูกําลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยJผูรับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชาการท"องเที่ยวเชิงบูรณาการ
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร
รับผูกําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
หากมีผลการเรียนต่ํากวาที่กําหนด ตองแนบแฟ>มสะสมผลงาน
กิจกรรมเดน ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน

2

3

4

5

การสอบ GPAX.
มี ไม"มี ไม"ต่ํากว"า
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4. การสมัคร...
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4. การสมัครผ"านระบบอินเตอรเน็ตเท"านั้น
4.1 สมัครผานระบบอินเตอรJเน็ต www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 4 กุมภาพันธJ –
23 มีนาคม 2562
4.2 สั่งพิมพJใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถชําระ
เงิ น คาสมั ค ร ผาน บมจ.ธนาคารกรุ ง เทพ หรื อ บ.เคานJ เ ตอรJ เ ซอรJ วิ ส จํ า กั ด (7-Eleven) ไดทุ ก สาขา
ทั่วประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธJ – 23 มีนาคม 2562
5. อัตราค"าสมัคร
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-)
6. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน
6.1 นักเรียนจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว ในวันที่ 4 กุมภาพันธJ – 25 มีนาคม 2562
จัดส"งไปที่
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (77 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว)
เลขที่ xxx หมูที่ xx ถนนxxxxxx
ต.xxxxxx อ. xxxxxx จ. xxxxxx
รหัสไปรษณียJ xxxxx
ติดต"อสอบถาม
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ไดทุ ก จั ง หวั ด หรื อ ผู ประสานงานคุ ณ วริ น ทรJ ก มล
กฤตฤกษJ (สํ า นั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ด เชี ย งใหม) โทรศั พทJ 0 5311 2937 หรื อ 09 9384 6627
โทรสาร 0 5311 2920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th
6.2 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกตองตามเกณฑJที่กําหนด
และประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดสงใหมหาวิทยาลัยแมโจเพื่อประกาศผลตอไป ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผูสมัครสั่งพิมพJใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร (เพื่อเปGนประโยชนJ
ตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้
7.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)
7.2 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร และผูปกครองที่เปGนเกษตรกร ) จํานวน 1 ชุด
7.3 สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร และผูปกครองที่เปGนเกษตรกร )
จํานวน 1 ชุด
7.4 สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท
จํานวน 1 ชุด
7.5 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ม.6 จํานวน 5-6 ภาคเรียน
จํานวน 1 ชุด
7.6 หนังสือรับรองบุตรหลานเกษตรกร (จากระบบอินเตอรJเน็ต-ตัวจริง)
จํานวน 1 ชุด
7.7 แฟ>มสะสมผลงาน (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนแฟ>มสะสมผลงานให)
7.8 บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด) พิมพJดวย Microsoft Word

หมายเหตุ...
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หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปGนเท็จหรือ
ปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือ
ไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
8. ตรวจสอบความถูกตอง สถานะการสมัคร แกไขขอมูลการสมัคร การชําระเงิน และการรับใบสมัคร
ผู สมั ค รสามารถตรวจสอบความถู ก ตอง สถานะการสมั ค ร แกไขขอมู ล การสมั ค ร
การชําระเงิน และการรับใบสมัครผานระบบอินเตอรJเน็ตที่www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบ
การจัดสงเอกสารไดหลังจากที่ทาง สกจ.ทําการจัดสงไปรษณียJ 7 วันทําการ)
9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
9.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
9.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 5-6 ภาคการศึกษา เปGนไปตามเกณฑJที่กําหนด
9.3 แฟ>มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวขอที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
9.4 ใหสิทธิ์กับคณะกรรมการสํ านั กงานสภาเกษตรจังหวั ดในการคัด เลื อกนักเรี ยนที่ มี
คุณสมบัติเปGนไปตามเกณฑJที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือเปGนที่สิ้นสุด
10. ประกาศผลผูผ"านการคัดเลือก (โดยทปอ.)
ผูสมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการคัดเลือก ผานระบบอินเตอรJเน็ตที่
www.admissions.mju.ac.th และ www.mytcas.com ในวันที่ 24 เมษายน 2562
11. การยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์
ผูผานการคัดเลือกจะตองยืนยันสิทธิ์ ผานระบบ Clearing-House ที่ www.mytcas.com
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 หรือสละสิทธิ์ ในวันที่ 26-27 เมษายน 2562
12. การชําระเงินค"าธรรมเนียมการศึกษาล"วงหนา
12.1 ผู ผานการคั ด เลื อ กสามารถพิ ม พJ ใ บชํ า ระเงิ น Pay-in ผานระบบอิ น เตอรJ เ น็ ต ที่
www.admissions.mju.ac.th เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ 12,90029,900 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงิน ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานJเตอรJเซอรJวิส จํากัด
(7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562
12.2 ผูผานการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไป
เ ว ล า 1 0 . 0 0 น . เ ปG น ต น ไ ป ( ย ก เ ว น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษJ ) ผ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รJ เ น็ ต ที่
www.admissions.mju.ac.th
12.3 ผูผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทํา
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว จะไมสามารถไป
สมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบถัดไปได เวนแตไปทําการสละเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือทําการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวา
กรณีใดๆ

13. อัตราค"าบํารุงการศึกษา...
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13. อัตราค"าบํารุงการศึกษา และค"าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปBการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รไดที่
www.admissions.mju.ac.th
14. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท
14.1 ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์
14.2 ผู ผานการคั ด เลื อ กไมชํ า ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ ง หมด ในวั น ที่ 1-10
พฤษภาคม 2562 ถือวาสละสิทธิ์
14.3 ผูผานการคัดเลือกทําการสมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบอื่นๆ ถือวาสละสิทธิ์และไมคืน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดชําระไวแลวให
14.4 ผู ผานการคัด เลื อกไมรายงานตั ว (ผานระบบอิ น เตอรJ เ น็ต ) วั น ที่ 1-10 มิ ถุน ายน
2562 ถือวาสละสิทธิ์
14.5 ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) วันที่ 18-19 มิถุนายน
2562 ถือวาสละสิทธิ์
14.6 เมื่อเปGนนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ป'การศึกษา
2562 ถือวาสละสิทธิ์
15. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม"
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 เปG น ตนไป ขอใหผู ผานการคั ด เลื อ กดาวนJ โ หลดไดที่
www.admissions.mju.ac.th ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิ จกรรมพัฒนาศั กยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัต ลักษณJลู กแมโจ
ประจําป'การศึกษา 2562
16. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบออนไลน)
วัน ที่ 1-10 มิถุนายน 2562 นั กศึ กษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบออนไลนJ )
เพื่อขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาใหมที่ www.admissions.mju.ac.th สั่งพิมพJเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว
(โดยยังไมตองจัดสงเอกสารทางไปรษณียJใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ)
17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแมโจ นําเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร (อาคาร
เทิดกสิกร)
18. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม" (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
18.1 นั กศึ กษาใหมทุ กคนตองเขามอบตัว ดวยตนเองอี กครั้งหนึ่ง นํ าเอกสารที่สั่ งพิ มพJ
หมายเลขที่ 4-9 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ ศูนยJกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
18.2 นักศึกษาใหมทุกคนตองทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทย
กรุงไทย (ไมมีคาใชจาย) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
18.3 นั กศึ กษาใหมทุ กคนตองชํ า ระเงิ น คากิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณJลูกแมโจ ประจําป'การศึกษา 2562 เปGนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 18-19
มิถุนายน 2562
19. การตรวจร"างกาย…
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19. การตรวจร"างกาย
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจ
รางกาย 150 บาท กอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณJลูกแมโจ
ประจําป'การศึกษา 2562 ณ ลานอนันตJ ปLญญาวีรJ อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา
อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)
20. การเขาร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําปBการศึกษา 2562
นั ก ศึ ก ษาใหมทุ ก คนตองรวมกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหมและเสริ ม สราง
อัตลักษณJลูกแมโจ ประจําป'การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางในวันที่
20-29 มิถุนายน 2562 และเปFดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธJ พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารยJ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 55/2562 ลว. 1 ก.พ.62

-18-ตัวอย"างหนังสือรับรอง>>ออกจากระบบอั
ตโนมัต-ิ

หนังสือรับรองบุตรหลานของเกษตรกร หรือผูแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด
ผานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด..............................................
รับรองผูสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ป'การศึกษา 2562
ส"วนที่ 1 ผูสมัครกรอกขอความและลงนาม
ชื่อ (นาย/นางสาว) .................................................................. ชื่อสกุล .................................................................................
NAME (MR./MISS) .................................................................. LAST NAME ...........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................วัน/เดือน/ป'เกิด ....../...../........... อายุ ........... ป'
ภูมิลําเนาที่เกิด.................................................. เชื้อชาติ ........................ สัญชาติ ...................... ศาสนา ...................................
E-mail .............................................................. โทรศัพทJบาน................................. โทรศัพทJมือถือ 08 - ...................................
ชื่อบิดา .................................................. ชื่อสกุล ..................................................... โทรศัพทJมือถือ 08 - ................................
ชื่อมารดา ............................................... ชื่อสกุล ..................................................... โทรศัพทJมือถือ 08 - ...............................
ชื่อผูปกครอง (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
ชื่อผูปกครอง ............................................... ชือ่ สกุล ............................................... โทรศัพทJมือถือ 08 - ..............................
สถานที่ติดต"อทางไปรษณียที่สะดวกที่สุด เลขที่...................หมูที.่ .............ซอย .....................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณียJ .......................
ใหระบุวาทําการเกษตรอะไร (โดยระบุรายละเอียดใหมากที่สุด เพื่อจะเปGนประโยชนJตอการคัดเลือกใหเขาศึกษา)
( ) ทํานา มีพื้นที่ทํานา..............ไร เปGนของตนเอง เชาพื้นที่ อยูที่ตําบล.............................อําเภอ............................
จังหวัด................................................ พันธุJขาวที่ปลูก................................ปลูกขาวป'ละ..........ครัง้
ไดผลผลิต.......................ถังตอไร มีรายไดป'ละประมาณ...................................บาท
( ) ทําสวน หรือ ทําไร (ระบุชนิดพืชใหละเอียดชัดเจน) พืชทีป่ ลูกคือ.......................................................................................
มีพื้นที่เพาะปลูก................ไร
เปGนของตนเอง เชาพื้นที่ อยูที่ตําบล....................................อําเภอ...................................
จังหวัด...................................................... มีรายไดป'ละประมาณ...................................บาท
( ) ทําการประมง หรือ เลี้ยงสัตวJ (ระบุชนิดใหละเอียดชัดเจน) ...............................................................................................
จํานวน(เฉพาะสัตวJทนี่ ับได) .................ตัว
มีพื้นที่ฟารJม................ไร
เปGนของตนเอง เชาพื้นที่ อยูที่ตําบล..................................อําเภอ.......................................
จังหวัด...................................................... มีรายไดป'ละประมาณ...................................บาท
ขาพเจามีความสนใจและประสงคJจะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา....................................................................................
คณะ.............................................................. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ใน “โครงการลูกหลานเกษตรไทย กาวไกลใน
ยุคดิจิทัล”
(1) ลงชื่อผูสมัคร...............................................................
(............................................................)

(2) ลงชื่อผูปกครอง ...........................................................
(............................................................)

ส"วนที่ 2 ผูรับรองกรอกขอความและลงนาม (ผูรับรองไดแก หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัด หรือ ผูแทนเกษตรระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ)
ขาพเจาชื่อ (นาย/นางสาว) ...................................................... ชื่อสกุล ......................................................ตําแหนง
.........................................................หนวยงานหรือสมาคม............................................................................................................
ที่ทํางาน.................................................................................................................................โทรศัพทJ...........................................
ขอรับรองวาขอความที่ผูสมัครกรอกในสวนที่ 1 เปGนความจริงทุกประการ
(3) ลงชื่อ ..................................................................ผูรับรอง
(.............................................................)
ตําแหนง...............................................................................

