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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี
(แบบมีการสอบ และแบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 2)
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษา และคาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามความ
ต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ในปีการศึกษา
2562 โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (แบบมีการสอบ และ
แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาทางการเกษตร) และเป็น
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
แก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษา และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ ละสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา
2561 และจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2.2 มีผ ลคะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX) รวมทุ กรายวิช า หรือรายละเอียดวิช าไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
2.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม เรี ย นดี แต่ ง กายสุ ภ าพ และรั บ รองต่ อ
มหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
2.7 ไม่เป็นโรคติดต่อ…
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2.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.8 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่ าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง
การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.9 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.10 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. คณะ/สาขาวิชา และจานวนรับ
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

1

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
รับผู้กาลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ /ศิลป์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
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การสอบ GPAX. จานวน
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8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน...
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คณะ/สาขาวิชา

การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ

100

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิช าช่างยนต์ สาขาวิ ชาช่ างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่ างซ่อม
บ ารุง สาขาวิ ชาช่ างไฟฟ้ ากาลั ง สาขาวิ ชาช่ างอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือสาขาวิ ชาที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับม.4-6
จานวน 1 ผลงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
รับผู้กาลังศึกษาม.6
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาคารหลังใหม่)
และให้นาเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด
A4 หรือไฟล์ ดิจิ ทัล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่ งเป็ น ข้อมู ลผลงาน
เดียวกับรูปเล่มเอกสาร โดยประกอบไปด้วย
2.1 ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้า สีไม้ หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ
2.2 ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
2.3 สาเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 อื่นๆ ที่ผู้สมัครสนใจและอยากนาเสนอ
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การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ

10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ
ศิลป์-ภาษา เท่านั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุต สาหกรรม สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม งานสถาปัต ยกรรม
เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาคารหลังใหม่)
และให้นาเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด
A4 หรือไฟล์ ดิจิ ทัล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่ งเป็ น ข้อมู ลผลงาน
เดียวกับรูปเล่มเอกสาร โดยประกอบไปด้วย
2.1 ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้า สีไม้ หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ
2.2 ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
2.3 สาเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 อื่นๆ ที่ผู้สมัครสนใจและอยากนาเสนอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
รับผู้กาลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาคารหลังใหม่)
และให้นาเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน
2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด
A4 หรือไฟล์ ดิจิ ทัล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่ งเป็ น ข้อมู ลผลงาน
เดียวกับรูปเล่มเอกสาร โดยประกอบไปด้วย
2.1 ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้า สีไม้ หรือ
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ
2.2 ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
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คณะ/สาขาวิชา
2.3 สาเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือ
เอกสารการเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 อื่นๆ ที่ผู้สมัครสนใจและอยากนาเสนอ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า สาขาวิชาการประมง
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์

การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ
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การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ

80

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ)
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00 ขึ้นไป และยังต่ากว่าที่กาหนด ต้องแนบแฟ้ม
สะสมผลงานที่เกี่ยวข้อง ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จานวน 2 ผลงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา / ศิลป์-ทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ)
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
รับผู้กาลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้าA4 หัวข้อ“ท่านคาดหวังอย่างไรในการ
เข้าศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว” ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมเด่น
ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
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การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ
 2.75
20

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รับผู้กาลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ)
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้าA4 หัวข้อ“ทาไมคุณอยากเรียนหลักสูตร
นี้ และเป้ าหมายในชีวิ ตคุณ คืออะไร”ต้ องแนบแฟ้ ม สะสมผลงานกิจกรรมเด่ น
ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รับผู้กาลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00)
ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา / ศิลป์-ทั่วไป
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และให้นาแฟ้มสะสมผลงานด้านการผลิตสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น เว็ปไซด์ แอนิเมชั่น การออกแบบกราฟิก ภาพถ่าย การเขียน
การออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ คลิ ป วิ ดิ โอ หนั ง สั้ น
ภาพยนตร์ และหรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารดิจิทัล เป็นรูปเล่ม และ/
หรือ CD,DVD หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาแสดง
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29

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิช าช่างยนต์ สาขาวิ ชาช่ างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่ างซ่อม
บารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งนี้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิช าช่างยนต์ สาขาวิ ชาช่ างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่ างซ่อม
บารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งนี้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับผู้กาลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ หรือ ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รับผู้กาลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เป็นพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00 ขึ้นไป และยังต่ากว่าที่กาหนด ต้องแนบแฟ้ม
สะสมผลงานที่มีความประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือ
ผ่านการเข้าค่าย Com-Camp ของทางหลักสูตร

30

31
32

33
34

การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ

20
2.50
3.00



40
2.50
3.00



2.50



30
15

2.25
2.50


2.25



35
25

2.50
2.75
3.00

35 คณะวิทยาศาสตร์...
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คณะ/สาขาวิชา

35

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(พิจารณาผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษาม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผู้กาลังศึกษา ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์
หากมี ผลการเรีย นระหว่าง 2.00-2.49 ต้ องแนบแฟ้ ม สะสมผลงานที่ มี ความ
ประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่านการเข้าค่าย
IT-Camp ของทางหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(พิจารณาผลการเรียนเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ เป็นพิเศษ)
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
รับผู้กาลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หากมีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.24 ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน
กิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จานวน 3 ผลงาน

36

37
38

39

40
41

42

การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ
 2.25
50



2.25

55
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2.00
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2.25

30



2.25
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43 วิทยาลัยบริหารศาสตร์...
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43

44

45

คณะ/สาขาวิชา

การสอบ GPAX. จานวน
มี ไม่มี ไม่ต่ากว่า รับ

50

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนบทความด้วยลายมือ 1 หน้าA4 หัวข้อ “ประเทศไทยหลัง
การเลือกตั้งหลังปี 2562 จะเป็นอย่างไร”ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านภาวะ
ผู้นาด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จานวน 3 ผลงาน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รับผู้กาลังศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนบทความด้วยลายมือ 1 หน้าA4 หัวข้อ “ทาไมถึงอยาก
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรม
เด่น ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จานวน 3 ผลงาน

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)
(เรียนที่สถานบริการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ
Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี)
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.50
2.75



60
2.50
2.75

2.00

สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท **
** ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย

4. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
4.1 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ –
23 มีนาคม 2562
4.2 สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) และใบชาระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถ
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
4.3 จัดส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562
5. จัดส่งเอกสาร...

50
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5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ทางไปรษณีย์)
ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณียไ์ ด้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ –
25 มีนาคม 2562 (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสาคัญ)
จัดส่งไปที่
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า (TCAS รอบที่ 2)
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0 5387 3460 โทรสาร 0 5387 3461
6. อัตราค่าสมัคร
อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร (เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้
7.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”)
7.2 สาเนา-ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท
7.3 สาเนา-บัตรประจาตัวประชาชน
7.4 สาเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5-6 ภาคการศึกษา GPAX เป็นไปตามเกณฑ์
7.5 สาเนา-แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้
7.6 หนังสือรับรองผลงานนักเรียน (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
7.7 บทความ 1 หน้า A4 (หัวข้อ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกาหนด) พิมพ์ด้วย Microsoft Word
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ในข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ
ตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็น
เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชาระเงินค่าสมัคร
หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
8. ตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร การชาระเงิน และการรับใบสมัคร
ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง สถานะการสมั ค ร แก้ ไขข้ อ มู ล การสมั ค ร
การชาระเงิน และการรับใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบ
การจัดส่งเอกสารได้หลังจากที่ทางสถาบันการศึกษาทาการจัดส่งไปรษณีย์ 7 วันทาการ)
9. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
9.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
9.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 5-6 ภาคการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
9.3 แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
9.4 ผลการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร)
9.4 การตัดสินผลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ประกาศผล...
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10. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (โดยทปอ.)
ผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
www.admissions.mju.ac.th และ www.mytcas.com ในวันที่ 24 เมษายน 2562
11. การยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing-House ที่ www.mytcas.com
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 หรือสละสิทธิ์ ในวันที่ 26-27 เมษายน 2562
12. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบชาระเงิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
www.admissions.mju.ac.th เพื่อนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไม่เกินคนละ 12,90029,900 บาท รายละเอียดอยู่ในใบชาระเงิน ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562
12.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชาระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไป
เว ล า 1 0 .0 0 น .เป็ น ต้ น ไป (ย ก เว้ น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษ์ ) ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เต อ ร์ เน็ ต ที่
www.admissions.mju.ac.th
12.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ทา
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไป
สมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบถัดไปได้ เว้น แต่ไปทาการสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าดังกล่าว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ทาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือทาการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
13. อัตราค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดห ลั ก สู ต รได้ ที่
www.admissions.mju.ac.th
14. การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท
14.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้ถือว่า
ถูกตัดสิทธิ์
14.2 ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กไม่ ช าระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ งหมด ในวัน ที่ 1-10
พฤษภาคม 2562 ถือว่าสละสิทธิ์
14.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกทาการสมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบอื่นๆ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ชาระไว้แล้วให้
14.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) วันที่ 1-10 มิถุนายน 2562
ถือว่าสละสิทธิ์
14.5 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่ ม ารายงานตั ว (ด้ ว ยตนเองอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ) วั น ที่ 18-19
มิถุนายน 2562 ถือว่าสละสิทธิ์
14.6 เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วไม่ทาการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ถือว่าสละสิทธิ์
15. การรับกาหนดการ...
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15. การรับกาหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 เป็ น ต้ น ไป ขอให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กดาวน์ โ หลดได้ ที่
www.admissions.mju.ac.th ซึ่งประกอบไปด้วยกาหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือ
เตรีย มความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ ลูกแม่โจ้
ประจาปีการศึกษา 2562
16. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์)
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ www.admissions.mju.ac.th สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้
(โดยยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
17. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคาร
เทิดกสิกร)
18. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
18.1 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ ามอบตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง นาเอกสารที่สั่งพิมพ์
หมายเลขที่ 4-9 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
18.2 นักศึกษาใหม่ทุกคนทาบัตรนักศึกษา (บัตร ATM) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
18.3 นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนช าระเงิ น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 1819 มิถุนายน 2562
19. การตรวจร่างกาย
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และชาระเงินค่า
ตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่
โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา
อยู่ในคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ฯ)
20. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนต้ อ งร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละเสริ ม สร้ า ง
อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างในวันที่
20-29 มิถุนายน 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 62/2562 ลว. 1 ก.พ.62

