
 
  

 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง  การให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  

ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดแพร่ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
………………………………………. 

 

ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะรับนักศึกษา
กําลังการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียติ จังหวัดแพร่ ในระบบโควตา(เรียนดี) 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ วรรค ๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการ
ดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่
ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและทํากิจกรรมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงจัดสรรโควตาให้นักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาต่างๆ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

 

๑. เป็นกําลังการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  หรือ ปวช.๓  

๒. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๒.๒๕ และ ๒.๕๐ ตาม

เกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

๒.๑.๑ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน  ๕๐ คน 
๒.๑.๒ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้    จํานวน ๘๐ คน 

   มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐  
๒.๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   จํานวน ๕๐ คน 
๒.๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   จํานวน ๕๐ คน 
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    จํานวน ๕๐ คน 

๒.๒ เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คํานวณ หรือกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     จํานวน  ๔๐  คน 
๒.๓ เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คํานวณ หรือ กลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ หรือ ปวช.๓  
 

/ ๒.๓.๑ สาขาวิชา ... 

 



 
 
 

๒.๓.๑ สาขาวิชาการบัญชี     จํานวน  ๔๐ คน 
๒.๓.๒ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   จํานวน ๔๐ คน 

๒.๔ ทุกกลุ่มสาระ หรือระดับ ปวช. ๓ 
๒.๔.๑ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว    จํานวน  ๔๐ คน 
๒.๔.๒ สาขาวิชาการจัดการชุมชน    จํานวน  ๔๐ คน 
๒.๔.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  จํานวน  ๔๐ คน 

๒.๕ ทุกกลุ่มสาระ  
สาขาวิชารัฐศาสตร์     จํานวน ๘๐  คน 

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักเรียน 
๔. ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับโควตาโดยตรงกับมหาวิทยาลัยได้ 
๕. มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษาได้ 

 

โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเข้าระบบ

โควตาตามความต้องการของนักศึกษาและให้ส่งรายช่ือนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปยังนาย
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี ๑๗ หมู่ท่ี ๓ ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐ 

ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเล็บมุมซอง “โควตา ๕๖” พร้อมเอกสาร

ประกอบการสมัครดังนี้  
๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้

ครบถ้วน หรือสามารถเข้าไปสมัครผ่านเวปไซต์ www.phrae.mju.ac.th  
๒. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
๕. หนังสือยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท พร้อมกับสําเนาใบ

ชําระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 

๖. ธนาณัติ(ส่วนผู้รับเงิน)  ส่ังจ่ายในนาม นางสุพรรษา กาศสกุล งานคลังและพัสดุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐   
 
 

/ ทั้งนี้ ... 



- ๓ - 
 

ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท นอกจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น 

 

การพิจารณาจัดสรรโควตา 
๑. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอช่ือรับโควตาตามเอกสาร

ประกอบข้างต้นนี้เท่านั้น ในกรณีสาขาวิชาใดท่ีมีผู้สมัครครบถ้วนตามจํานวนแล้ว มหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดรับทันที  

๒. หากนักศึกษาจัดส่งธนาณัติมาภายหลังจากงดรับในสาขาวิชาหลักและสํารอง
แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะนําส่งคืนธนาณัตใิห้ทันที 

๓. ถ้าหากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือขอสละสิทธิ์โควตา มหาวิทยาลัย

จะตัดสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ที่ได้ชําระไว้แล้ว 

๔. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบภายในวันจันทร์ท่ี  ๑๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโควตาได้ที่ www.phrae.mju.ac.th   

๕. มหาวิทยาลัยจะแจ้งกําหนดการรายงานตัวและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่

ได้รับจัดสรรโควตาทราบ ตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกทางไปรษณีย์ และสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
www.phrae.mju.ac.th 

๖. ในกรณีที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
รายช่ือไปยังสํานักทดสอบกลาง เพื่อตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้า
หากประสงค์ขอยกเลิกสละสิทธิ์โควตา เพื่อคัดช่ือออกจากสํานักงานทดสอบกลาง ให้ส่งเอกสารยกเลิก

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น 
 

 

 

    ประกาศ    ณ   วันที่   ๖   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 

ชูชีพ  ชีพอุดม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ  ชีพอุดม) 
ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 



 

         
 
           

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ 

เร่ือง  การให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๔ ปี  (เทียบเข้าเรียน)  
ระบบโควตา ประเภทเรียนดี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------- 
 

ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะรับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา ระดับ ปวส. เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ในระบบโควตา อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๘ วรรค ๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ทุกภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมนักศึกษาท่ีมี
กิจกรรมและผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 

ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัย จึงจัดสรรโควตาให้นักศึกษาท่ีกาํลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆโดยให้
สถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาสาขาวิชาตามท่ีนักเรียนมีความประสงค์ขอรับ
โควตา โดยพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติดังน้ี 

�. เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

�. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ๒-๓ ภาคการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔-๕   ไม่ตํ่ากวา่ ๒.๒๕ 

ตามเกณฑ์ดังน้ี 

๒.๑  สาขาวิชาการบัญชี                    จํานวน  ๔๐ คน 

       เฉพาะสาขาวิชาทางดา้นการบัญชี เท่านั้น  

๒.๒ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้               จํานวน  ๔๐ คน 

      เฉพาะสาขาวิชาทางดา้นเกษตรกรรม เทา่นัน้ 

�. มีประวัตใินกิจกรรมพิเศษในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

�. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษา 

�. มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษาได ้

โดยให้สถานศึกษาท่ีได้พิจารณานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเข้าระบบโควตาตามความต้องการของ
นักศึกษา และส่งรายช่ือนักศึกษาท่ีได้ผ่านการพิจารณาแล้วไปยัง นายอภิสิทธ์ิ  รัตนปภานันท์ งานบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ๑๗ หมู่ท่ี ๓ ตําบลแม่ทราย  อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

๕๔๑๔๐  ภายในวนัศุกร์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  วงเล็บมุมซอง “โควตา ๕๖” พร้อมเอกสาร

ประกอบดังน้ี  

 



 

/ ๑. ใบสมัคร ... 

 

- ๒ - 

 

�. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือ ท่าน
สามารถถ่ายเอกสาร หรือเข้าไปสมัครผ่านใน  www.phrae.mju.ac.th 

�. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ในระดับ ปวส. ปวท. ท่ีมีผลการเรียนจนถึงภาคต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (๒-๓  ภาคเรียน)  ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด    

�. สําเนาเอกสารบัตรประชาชนของนักศึกษาผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง        

�. หนังสือยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท (-แปดพันบาทถ้วน-)  
�. สําเนาการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 

�. ธนาณัติ(ส่วนผู้รับเงิน)  ส่ังจ่ายในนาม นางสุพรรษา กาศสกุล งานครังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐   

 

ท้ังน้ี เม่ือเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท นอกจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น 

     

การพิจารณาจัดสรรโควตา 

๑. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบคุณสมบัติผูไ้ด้รับการเสนอช่ือรับโควตา ตามเอกสารประกอบข้างต้น 

๒. หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือขอสละสิทธิ์โควตา มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิ และจะไม่

คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ท่ีได้ชําระไว้แล้ว 

๓. มหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาให้ท่านทราบ ภายในวันจันทร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือท่านสามารถตรวจสอบผลได้จาก  www.phrae.mju.ac.th 

๔. มหาวิทยาลัย จะแจ้งกําหนดการรายงานตัวและส่งเอกสารแนะนําต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับ

การจัดสรรโควตาทราบ ตามภูมิลําเนาท่ีระบุไว้ในใบสมัคร (ท่ีบ้าน) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ หรือสามารถดาวน์

โหลดได้จาก  www.phrae.mju.ac.th 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๖  กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

 ชูชีพ  ชีพอุดม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ  ชีพอุดม) 

 ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  


