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ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑



  ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งนับเป็นอินทนิลช่อที่ ๘๓ 

สู่รั้วแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

  อินทนิล (Queen’s Flower) เป็นไม้สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งถึงความแข็งแกร่ง 

อดทนของบรรดาลูกแม่โจ้ เนื่องจากอินทนิลเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรง อายุยืนยาว เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม เฉกเช่น  

ลูกแม่โจ้ที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ และกระจายตัวออกไปอยู่ทั่วทุกหนแห่งเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนต่อเนื่องเรื่อยมา

  นับตั้งแต่การก่อตั้งแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ จวบจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 

การครบรอบ ๘๕ ปี ในการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรของไทยอันน่าภาคภูมิใจ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิสัยทัศน ์

ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ Maejo GO Eco University  

มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

  ขอเป็นก�าลังใจให้อินทนิลช่อใหม่ของแม่โจ้ ท�าหน้าที่ในบทบาทของตนเองอย่างดีที่สุด และพึงระลึกเสมอว่า ความส�าเร็จ 

ทั้งปวงย่อมขึ้นอยู่กับจิตส�านึกและการปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นปัญญาชน สิ่งที่แม่โจ้ทุกรุ่นสอนให้เรามีความขยัน อดทน  

ใฝ่รู้ สู้งาน ประกอบกับการยึดมั่นในคุณธรรมความดีงาม ถือเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้คือ “การพัฒนา 

นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา”

  ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาของเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น พัฒนาตนเองให้ทันต่อ 

ความเปลี่ยนแปลง และมองปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาเป็นโจทย์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเรา เพื่อพัฒนาไปสู่การ 

เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง

             ด้วยรักและปรารถนาดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช



  อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกท่าน ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต เราพร้อมท่ีจะดูแลความเป็นอยู่ ให้ความรู้ และพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัณฑิตท่ีเป็นคนด ี

คนเก่งและมีความสุข เช่นเดียวกับรุ่นพ่ีลูกแม่โจ้ ท่ีอยู่ท่ัวประเทศไทยนับแสนคน ทั้งนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 

ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันมีวิสัยทัศน ์

การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ที่มีปรัชญาในการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู ่ความเป็นผู ้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย ที่มีการเกษตรเป็นฐานราก

  ดังนั้น อาจารย์ขอให้พวกเราจงมีความภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นคนดีอยู่เสมอ ตลอดจนตั้งใจใฝ่หาวิชาความรู้และประสบการณ์ ท่ีมีอย่างหลากหลายในสถาบันการศึกษาแห่งน้ี 

อาจารย์ขอให้ก�าลังใจนักศึกษาทุกท่าน จงประสปความส�าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตามที่ตั้งใจ เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ในอนาคต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ศักยภาพและเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองต่อไป กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะดูแล อ�านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 

เสริมสร้างท่านในฐานะศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดกาลนาน

              ด้วยรักและปรารถนาดี

(อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาสน์แสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ 
     อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล

    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

ก�าหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกวิทยาเขต) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขั้นตอนการรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ทุกวิทยาเขต)

ก�าหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ก�าหนดการ โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ก�าหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

สิ่งที่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองควรทราบก่อนการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย และหอพักเอกชนในเครือข่าย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน ที่ต้องพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อแนะน�านักศึกษา

การให้บริการด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย การให้ค�าปรึกษาและการสนับสนุน

ให้นักศึกษาท�างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส�าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�าหรับนักศึกษาทุกคน

ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การบริการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

การรับสมัครเข้าฝึกศึกษาวิชาทหาร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กรอกใบสมัครวันรายงานตัว)

การรับ – ส่ง พัสดุไปรษณีย์

ข้อแนะน�าผู้ปกครอง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดที่พักให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

คู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ MJU-DEEP
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รายละเอียดคู่มือ เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร

๓.๑ ก�าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

     และการเรียนการสอน

๐๕๓-๘๗๓๔๖๐-๑ ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕

ต่อ ๖๐๒๑, ๖๐๓๗

  ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘

  ต่อ ๗๑๑๕,

  ๗๑๑๗

  ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘

  ต่อ ๗๑๑๕

๓.๒ • การตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ทรวงอก

     • การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

๐๕๓-๘๗๓๐๗๔-๕ ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ 

ต่อ ๖๐๐๖

๓.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ๐๕๓-๘๗๓๐๖๗-๘ ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓

ต่อ ๖๑๑๒

๓.๔ หอพักส�าหรับนักศึกษาใหม่ ๐๕๓-๘๗๓๐๘๐-๘๙ ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ 

ต่อ ๖๐๐๘ (หอพักหญิง)

๖๑๑๒ (หอพักชาย)

๓.๕ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ๐๕๓-๘๗๓๑๘๙
๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕

ต่อ ๖๐๔๔๓.๖ ด้านแนะแนวทุนการศึกษาการหารายได้พิเศษ

     ระหว่างเรียน

๐๕๓-๘๗๓๑๘๖-๘๗

๓.๗ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

     นักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๐๕๓-๘๗๓๐๖๗-๖๘ -

๓.๘ ด้านวินัยนักศึกษา ๐๕๓-๘๗๓๐๗๒-๗๓ -

๓.๙ การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

     • การแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์

     • การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

     • ด้านนักศึกษาวิชาทหาร

     • เครือข่ายหอพักเอกชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Facebook : หอพักนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

๐๕๓-๘๗๓๐๗๐

๐๕๓-๘๗๓๐๗๘

๐๕๓-๘๗๓๐๗๐

๐๘๑-๙๙๐๗๗๖๗

๐๕๔-๖๔๘๕๙๓ ต่อ

๖๑๑๒ (ทะเบียนราษฎร์)

๐๕๔-๖๔๘๕๓๙-๕ ต่อ 

๖๑๑๒ (ผ่อนผันทหาร)

๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ ต่อ

๖๐๐๖ (บัตรทอง)

๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ ต่อ

๖๐๐๘ (ไปรษณีย์)
๓.๑๐ • การรับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์

      • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

๐๕๓-๘๗๓๐๖๐-๖๑

๓.๑๑ หมายเลขกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๐๕๓-๘๗๓๐๐๐ ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕

๑. นักศึกษาใหม่ทุกคนควรออกก�าลังกายก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อเข้าร่วมประเพณีวิ่งแม่โจ้–สันทราย ๑๒ กม.

๒. ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ทรวงอก ในวันรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น (ค่าตรวจร่างกาย 

และเอ็กซเรย์ทรวงอก คนละ ๑๕๐ บาท จ่าย ณ สถานที่ตรวจร่างกาย)

๓. ให้นักศึกษาตั้งใจศึกษารายละเอียดในคู่มือให้ชัดเจน หากมีปัญหาส่วนใดให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
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ก�าหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกวิทยาเขต) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วัน เดือน ปี

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-ชุมพร

วันที่ ๔-๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๑

นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

(โปรดเชื่อม ปรินเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ระหว่างท�าการรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ต)

รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th หรือ 

www.admission.mju.ac.th พิมพ์เอกสารหมายเลข ๑-๑๐ ทั้งหมดออกจากระบบ

(เอกสารที่เหลือยังไม่ต้องส่ง ปณ.ไปมหาวิทยาลัย ให้มายื่นด้วยตนเองในวันที่ ๑๑-๑๒

มิถุนายน ๒๕๖๑)

* เตรียมไฟล์รูปถ่าย 

(หน้าตรงเสื้อเชิ้ตสีขาว

ติดกระดุมทุกเม็ด)

ขนาด ๓๐๐x๔๐๐ pixel

ไฟล์สกุล jpg

* Browse รูปถ่ายหน้า

ตรงเข้าสู่ระบบ (ตัวอย่าง

รูป-ดูหน้าเว็บ)

วันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๑

๐๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักศึกษาใหม่

ทุกคนรายงานตัวเข้าหอพัก

ณ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ) ยื่นเอกสาร

หมายเลข ๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ยื่นเอกสาร

ของนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน

กยศ. /กรอ. ทั้งรายเก่า และ

รายใหม่ และยื่นเอกสารบัตรทอง

ณ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุม

ผู้ปกครองนักศึกษาพบ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่ฯ ณ อาคารเทพ

พงษ์พานิช (ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุม

นักศึกษาใหม่ เพื่อจัดเตรียม

เอกสารส�าหรับการรายงานตัว

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มทรงวุฒิ

เพ็ชรประดับ

๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. รายงานตัว

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) และ

ยื่นเอกสารหมายเลข ๔-๑๐ 

และรายงานตัวเข้าหอพัก

ณ อาคารแม่โจ้ ๘๐ ปี

(ม.แม่โจ้-ชุมพร) ยื่นเอกสาร

หมายเลข ๑-๓

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุม

ผู้ปกครองนักศึกษาพบ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุม 

ชั้น ๒ อาคารแม่โจ้ ๘๐ ปี

(ม.แม่โจ้-ชุมพร)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักศึกษา

เข้าประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ

การกู้ยืมเงิน กยศ. /กรอ.

ทั้งรายเก่า และรายใหม่

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒

อาคารแม่โจ้ ๘๐ ปี

(ม.แม่โจ้-ชุมพร)

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุม

นักศึกษาใหม่ เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาใหม่ ณ อาคาร

ศิริชัยพัฒนา (ม.แม่โจ้-ชุมพร)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.education.mju.

ac.th/newstudentreport/

index.aspx หรือ

www.admission.mju.ac.th
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วัน เดือน ปี

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-ชุมพร

วันที่ ๙ มิถุนายน

๒๕๖๑

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายงานตัว

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) และ

ยื่นเอกสารหมายเลข ๔-๙

ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่พบผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชมุ

นักศึกษาพบประธานกรรมการ

บริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา

ณ ห้องเรียน ชั้น ๓

อาคารแม่โจ้ ๘๐ ปี

(ม.แม่โจ้-ชุมพร)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โครงการ

เตรียมความพร้อมส�าหรับ

นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติดี

มีความเก่ง ห่างไกลยาเสพติด

ณ ห้องเรียนชั้น ๓ อาคาร

แม่โจ้ ๘๐ ปี (ม.แม่โจ้-ชุมพร)

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. เตรียม

ความพร้อมก่อนเดินทางไป

ม.แม่โจ้-เชียงใหม่

๑๗.๐๐ น. เดินทางไปเข้าร่วม

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

วันที่ ๑๐ มิถุนายน

๒๕๖๑

๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.

รับน้องสู่บ้านหลังที่ ๒

ณ สถานีขนส่ง จ.เชียงใหม่

หรือ สถานีรถไฟ จ.เชียงใหม่

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. / กรอ.

ทั้งรายเก่า และรายใหม่

ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี 

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๑๕.๐๐ น. เดินทางถึง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่

๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.

นักศึกษาใหม่ทุกคน

รายงานตัวเข้าหอพัก

ณ อาคารหอพักนักศึกษา

ชาย-หญิง ยื่นเอกสาร

หมายเลข ๑-๓ ประชุม

ผู้ปกครองนักศึกษาพบ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก

รัชกาลที่ ๙

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่พบอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ชี้แจง

การรายงานตัวเข้าหอพัก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-เชียงใหม่

๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ประชุม

นักศึกษาใหม่ เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่ โดย อนม.แพร่ 

ณ อาคารเกียรติพิรุณ

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๑๖.๐๐ น. รายงานตัว

เข้าหอพักนักศึกษา (อีกครั้งหนึ่ง)

ณ จุดบริการหอพักนักศึกษา

ชาย-หญิง
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วัน เดือน ปี

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-ชุมพร

วันที่ ๑๐-๑๑

 มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี 

นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัว

เข้าหอพัก ณ อาคารหอพัก

นักศึกษาชาย-หญิง

ยื่นเอกสารหมายเลข ๑-๓

วันที่ ๑๑ มิถุนายน

๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน 

(๒ ปี) ภาคปกติและนอกเวลา :

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และ 

หลักสูตร ๔ ปี (นอกเวลา : เรียน

ตอนเย็น) นักศึกษาใหม่ทุกคน

รายงานตัวเข้าหอพักเอกชน

ในเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดไว้ให้ ณ จุดบริการ อาคาร

พัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา

(ไม่ต้องจองหอพักเอกชน) 

CowboyMall 

ยื่นเอกสารหมายเลข ๑-๓

>> เพื่อเดินทางไปยัง

หอพักเอกชนเครือข่ายฯ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

การสอนของหลักสูตร โดย

อาจารย์คณะกรรมการ

ประจ�าหลักสูตรทุกสาขาวิชา

ณ ห้องเรียนที่สาขาวิชาก�าหนด

อาคารเทพ พงษ์พานิช

(ม.แม่โจ้-แพร่ฯ)

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ซื้อเครื่องแต่งกาย

เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รายงานตัว

เข้าหอพักนักศึกษา (อีกครั้งหนึ่ง)

ณ จุดบริการหอพักนักศึกษา

ชาย-หญิง เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่ (ติดตามข่าวสาร

FB : หอพักนักศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. จัดเตรียม

สัมภาระก่อนเดินทางไปเข้า

ร่วมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใหม่

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สอบวัดมาตรฐาน

ทางด้านภาษาอังกฤษ

(นศ.เตรียมดินสอ ๒B มาด้วย)

ณ ห้องเรียนที่ก�าหนด

ชั้น ๑ อาคารแม่โจ้ ๗๐ ปี

สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน

๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

นักศึกษาหลักสูตร ๔ และ ๕ ปี

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเอง

อีกครั้งหนึ่ง) และยื่นเอกสาร

หมายเลข ๔-๘

• คณะผลิตกรรมการเกษตร

• วิทยาลัยพลังงานทดแทน

• คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

• คณะเทคโนโลยีการประมง

  และทรัพยากรทางน�้า

**ก�าหนดการตรวจร่างกาย

ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

รายละเอียด หน้า ๑๒

เอกสารหมายเลข ๘ 

ยื่น ณ สถานที่

ตรวจร่างกาย
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วัน เดือน ปี

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-ชุมพร

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วย

ตนเองอีกครั้งหนึ่ง) และ

ยื่นเอกสารหมายเลข ๔-๘

• คณะวิศวกรรมและ

  อุตสาหกรรมเกษตร

• คณะวิทยาศาสตร์       

• คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  

• คณะศิลปศาสตร์ 

• คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

• วิทยาลัยบริหารศาสตร์

**ก�าหนดการตรวจร่างกาย

ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

รายละเอียด หน้า ๑๒

เอกสารหมายเลข ๘ 

ยื่น ณ สถานที่

ตรวจร่างกาย

วันที่ ๑๑-๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ 

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. /

กรอ. ทั้งรายเก่า และรายใหม่

ท�าการเปิดบัญชีธนาคาร 

(ต้องเปิดบัญชีใหม่ทุกคนที่

ยื่นกู้ฯ) ชั้น ๑ อาคารแม่โจ้ 

๗๐ ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สอบวัดมาตรฐาน

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ICT ณ ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น ๑ อาคารแม่โจ้ ๗๐ ปี

สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๑

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นักศึกษาหลักสูตร ๔ และ ๕ ปี

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเอง

อีกครั้งหนึ่ง) และยื่นเอกสาร

หมายเลข ๔-๘

• คณะบริหารธุรกิจ

• คณะเศรษฐศาสตร์

**ก�าหนดการตรวจร่างกาย

ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

รายละเอียด หน้า ๑๒

๐๗.๐๐ น. เดินทางไปเข้าร่วม

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

เอกสารหมายเลข ๘ 

ยื่น ณ สถานที่

ตรวจร่างกาย



และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

คู่มือเตรียมความพร้อม : ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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วัน เดือน ปี

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

แม่โจ้-เชียงใหม่ แม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-ชุมพร

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี 

เทียบเข้าเรียน (๒ ปี) รายงานตัว

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) และ

ยื่นเอกสารหมายเลข ๔-๘

• คณะผลิตกรรมการเกษตร 

• คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

• คณะเทคโนโลยีการประมง 

  และทรัพยากรทางน�้า

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

• คณะบริหารธุรกิจ

• คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

**ก�าหนดการตรวจร่างกาย

ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

รายละเอียด หน้า ๑๒

๑๔.๐๐ น. เดินทางถึง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด

เชียงใหม่ และรายงานตัว

เข้าหอพักนักศึกษา (อีกครั้งหนึ่ง)

ณ จุดบริการหอพักนักศึกษา

ชาย-หญิง

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ตรวจร่างกาย

**ก�าหนดการตรวจร่างกาย

ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

รายละเอียด หน้า ๑๒

เอกสารหมายเลข ๘ 

ยื่น ณ สถานที่

ตรวจร่างกาย

วันที่ ๑๓ มิถุนายน

๒๕๖๑

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกวิทยาเขต  ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด 

ส�าหรับ นศ. ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ตรวจร่างกาย ณ อาคารอ�านวย ยศสุข

วันที่ ๑๔-๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมโครงการ “English Day” จะแจ้งก�าหนดการช่วงรายงานตัว ๑๑-๑๒  

มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มิถุนายน

๒๕๖๑

สอบวัดมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (นศ.เตรียมดินสอ ๒B มาด้วย) มหาวิทยาลัยจะแจ้ง

ก�าหนดการภายหลัง นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ ได้ที่

http://www.lc.mju.ac.th/file/announcments/Example_MJU_DEEP.pdf

วันที่ ๑๖ มิถุนายน 

๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตร ๔ และ ๕ ปี นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วม

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเข้าหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคม 

กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารอ�านวย ยศสุข

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตร ๔ และ ๕ ปี และหลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน

นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับสู่รั้วอินทนิล ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก

รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๗-๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ�าปี ๒๕๖๑”

วันที่ ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๑

เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกวิทยาเขต
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ขั้นตอนที่ ๑

  ๑. เอกสารหมายเลข ๔ แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาใหม่ จ�านวน ๑ ชุด

  ๒. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  จ�านวน ๑ ชุด

  ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้าน    จ�านวน ๑ ชุด

  ๔. ใบรายงานผลการศึกษา   จ�านวน ๑ ชุด

   (ตัวจริง ๑ ชุด + ส�าเนา ๓ ชุด)

   จบการศึกษาก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

  ๕. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-ยศ (ถ้ามี)  จ�านวน ๑ ชุด

  ๖. เอกสารหมายเลข ๕ แบบสอบถามนักศึกษาใหม่  จ�านวน ๑ ชุด

ขั้นตอนที่ ๒

  สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ขั้นตอนที่ ๓

  ๑. เอกสารหมายเลข ๖ ค�ายินยอมให้นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม

   พัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ จ�านวน ๑ ชุด

  ๒. เอกสารหมายเลข ๗ แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาใหม่งานวินัย

   และพัฒนานักศึกษา    จ�านวน ๑ ชุด

  ๓. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ทร ๖ (ทั้ง ๒ ตอน-ฉบับจริง เท่านั้น)

   ที่ได้รับจากทะเบียนอ�าเภอ หรือทะเบียนท้องถิ่นของนักศึกษา

    • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ของ นศ.) จ�านวน ๑ ชุด

ขั้นตอนที่ ๔

  ตรวจร่างกาย ตามก�าหนดการ หน้า ๑๒

  เอกสารหมายเลข ๘ ค�าร้องขอขึ้นทะเบียน

  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  จ�านวน ๑ ชุด

   • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ของ นศ.) จ�านวน ๑ ชุด

หมายเหตุ ช�าระเงินสดเพื่อเป็น “ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” 

ไม่เกินคนละ ๒,๕๐๐ บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ ๑๕๐ บาท

ขั้นตอนการรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ทุกวิทยาเขต)



และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

คู่มือเตรียมความพร้อม : ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะวิศวกรรม

  และอุตสาหกรรมเกษตร

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะบริหารธุรกิจ 

สิ่งที่ต้องน�ามาด้วย

๑. เงินสด ๑๕๐ บาท เพื่อช�าระ

เป็นค่าตรวจร่างกาย

๒. เอกสารหมายเลข ๘

แบบค�าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/

ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า

(กรอกให้เรียบร้อย) พร้อมกับ

แนบส�าเนาบัตรประชาชน

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี วิทยาลัยพลังงาน 

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะเทคโนโลยีการประมง

  และทรัพยากรทางน�้า

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะศิลปศาสตร์ 

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (๒ ปี) ทุกคณะ

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะสัตวศาสตร์

  และเทคโนโลยี

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ๕ ปี

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะวิทยาศาสตร์

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

• นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

• นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

• นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ 

• ผู้เข้าอบรมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา

  กับต่างประเทศ หลักสูตร ECP

สิ่งที่ต้องน�ามาด้วย

๑. เงินสด ๑๕๐ บาท เพื่อช�าระ

เป็นค่าตรวจร่างกาย

ก�าหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอ�านวย ยศสุข
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ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก�าหนดการ
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา กิจกรรม

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ลงทะเบียน

๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น. “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม” โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. ชมวีดีทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๓.๑๐ – ๑๓.๑๕ น. แนะน�าผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและผู้มีเกียรติ

๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น. “การพัฒนานักศึกษา : แนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัย” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. “นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย: บริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิต” โดย รองอธิการบดี

๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถาม
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เวลา กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. นักศึกษาใหม่พร้อมกันที่อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ชมวีดีทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. • พิธีกรกล่าวแนะน�าผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ

• กล่าวรายงานโครงการ โดย รองอธิการบดี

๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “สู่อนาคตที่สดใสกับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. มอบโล่ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง “คิดถูกแล้วที่มาเรียน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย ดร.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๔๖

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย รองอธิการบดี

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี

ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก�าหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหต ุ : ผู้บริหารและบุคลากร แต่งกายชุดสากลหรือชุดสุภาพ

   : นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา/ชุดนักเรียนจากสถาบันเดิม
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เอกสารที่นักศึกษาและผู้ปกครองควรทราบและท�าความเข้าใจ

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องยื่นให้งานหอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก คือ

  ๑. ใบสมัครหอพักและใบมอบตัวนักศึกษาชาย/หญิง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

  ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๑ ใบ โดยติดในใบสมัครหอพักให้เรียบร้อย

  ๓. แบบส�ารวจข้อมูลนักศึกษา

  ๔. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ก�าหนดรับรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔-๕ ป ีรายงานตัวระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

  ณ บริเวณกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๑๔๐

  นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน รายงานตัวเข้าหอพักเอกชน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๐๖๙-๗๐

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบและจัดเตรียมมาเพื่อเข้าอยู่หอพัก

  ๑. เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดเท่านั้น

  ๒. ทรัพย์สินมีค่าและเครื่องประดับที่มีราคาแพง เช่น สร้อยคอ แหวน ก�าไล เป็นต้น ไม่ควรน�าติดตัวมา เงินสด 

ควรพกติดตัวไว้ไม่เกิน ๓๐๐ - ๕๐๐ บาท เงินจ�านวนมากควรฝากไว้กับธนาคาร โดยไม่ควรจดรหัสบัตร ATM  

ไว้ในกระเป๋าสตางค์ และให้น�ากระเป๋าสตางค์ติดตัวไว้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เข้าห้องน�้า

  ๓. ภายในห้องพักจะจัดอุปกรณ์ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา คือ เตียงนอนพร้อมท่ีนอน, โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี  

และตู้เสื้อผ้า (ส�าหรับชุดเครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน และผ้าห่ม นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมมาด้วยตนเอง)

  ๔. การรายงานตัวเข้าหอพัก ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่จะให้นักศึกษาเข้าพักภายในห้อง 

ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้ท�าความรู้จักกับเพื่อนต่างสาขาวิชา และภายหลังการจัดกิจกรรมจะจัดให้นักศึกษาใหม่ 

เข้าพักเป็นสาขาโดยเรียงล�าดับตามรหัสประจ�าตัวนักศึกษา

  ๕. หลังจากที่นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักแล้ว จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปพักค้างคืนภายนอกมหาวิทยาลัย

  ๖. การเข้าพักภายในหอพักระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ นักศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในบริเวณ 

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้น�ามาเฉพาะเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเท่านั้น ส�าหรับโน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ควรจะน�ามาใช ้

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและทราบชัดเจนแล้วว่านักศึกษาจะได้พักอาศัยในหอพักใดตลอดปีการศึกษา เพื่อความคล่องตัว 

ในการโยกย้ายหอพักภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

  ๗. กรณีนักศึกษาเก่าที่กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่รหัส “๖๑” ให้มารายงานตัวเข้าหอพักเรียงตามตัวอักษรเหมือน 

นักศึกษาใหม่ (แต่ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ฯ ช่วง ๗ วัน) 

  นักศึกษาเก่าที่กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ให้ท�าเรื่องขอเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ๗๐๐ บาท ภายในระยะเวลา 

ที่หอพักก�าหนดไว้คือ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากไม่มารายงานตัวและยื่นเอกสารถือว่าสละสิทธิ ์

ในการขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย ๗๐๐ บาท คืน

สิ่งที่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองควรทราบก่อนการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
และหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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  ๑. ก�าหนดให้นักศึกษามารายงานตัวเข้าหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมยื่นเอกสารใบสมัคร 

และใบมอบตัวกับเจ้าของหอพักเอกชน และน�าสัมภาระสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าหอพักเอกชน โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ 

เจ้าของหอพักเอกชนจะอ�านวยความสะดวกในเรื่องของการจัดรถรับ – ส่งนักศึกษาเข้าหอพักต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ๒. ให้มารายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ โดยจัดเตรียมเฉพาะ 

ของใช้ที่จ�าเป็นที่จะต้องน�ามาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับน�าเอกสารแบบส�ารวจข้อมูลนักศึกษา ตั้งแต่เวลา  

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ๓. นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน เข้ารับการปฐมนิเทศเก่ียวกับการเข้าหอพักเอกชนในเครือข่าย 

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

รายละเอียดส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน
ที่ต้องพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ส�าหรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพื่อความสะดวกของนักศึกษาใหม่ จึงขอแจ้งเกี่ยวกับ 

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

   สิ่งของส่วนตัวที่นักศึกษาใหม่ต้องเตรียมมา ได้แก่

  ๑. นักศึกษาชาย

   • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว (ไม่มีลวดลาย ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าเดียวด้านซ้าย) จ�านวน ๑ ตัว

   • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น (ไม่มีลวดลาย ไม่ผ่าปลายแขน ไม่มีสาบหลัง

    มีกระเป๋าเดียวด้านซ้าย)  จ�านวน ๑ ตัว

   • เสื้อคอปกสีสุภาพ (แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้) จ�านวน ๓ ตัว

   • กางเกงขายาวทรงสุภาพสีด�าหรือสีกรมท่า (มีจีบ) จ�านวน ๒ ตัว

   • กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า (ไม่มีจีบและจะต้องไม่เป็นผ้ามันหรือผ้าลูกฟูก จ�านวน ๑ ตัว

   • กางเกงวอร์มสีด�าล้วนไม่มีลวดลาย ขาทรงกระบอก (ปลายขาไม่มีจ�้า) จ�านวน ๑ ตัว

   • ผ้าห่ม    จ�านวน ๑ ผืน

   • รองเท้าผ้าใบสีด�า (ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย) จ�านวน ๑ คู่

   • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า (ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย) จ�านวน ๑ คู่

   • ถุงเท้าสีด�า (ไม่มีลวดลาย)  จ�านวน ๓ คู่

   • เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ

  ๒. นักศึกษาหญิง

   • เสื้อนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�านวน ๒ ตัว

   • กระโปรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�านวน ๒ ตัว

   • เสื้อคอปกสีสุภาพ (แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้) จ�านวน ๓ ตัว

   • เสื้อซับใน    จ�านวน ๒ ตัว

   • กระโปรงซับใน (สลิป)  จ�านวน ๒ ตัว

   • กางเกงผ้ามันขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า (ไม่มีจีบ) จ�านวน ๑ ตัว

   • กางเกงวอร์มสีด�าล้วน (ไม่มีลวดลาย ขาทรงกระบอก ปลายขาไม่มีจ�้า) จ�านวน ๑ ตัว

   • เสื้อคลุมอาบน�้า   จ�านวน ๑ ชุด

   • ชุดนอน (แขนสั้น มีปก ติดกระดุม กางเกงขายาว) จ�านวน ๑ ชุด

   • ผ้าถุง     จ�านวน ๒ ผืน

   • ผ้าห่ม    จ�านวน ๑ ผืน

   • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า (ไม่มีลวดลาย ไม่มีลิ้น) จ�านวน ๑ คู่

   • รองเท้าผ้าใบสีด�า (ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย) จ�านวน ๑ คู่

   • ถุงเท้าสีด�า (ไม่มีลวดลาย)  จ�านวน ๖ คู่

   • เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ

หมายเหต ุหากมีของเดิมที่มีลักษณะข้างต้นนี้สามารถน�ามาใช้ได้ ได้แก่ เครื่องแต่งกายและของใช้ต่างๆ ถ้าเกรงว่าจะไม่ถูกต้อง 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม่สะดวกในการเตรียมมา “มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดร้านค้าจ�าหน่ายชุดนักศึกษาถูกต้อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย” บริการแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บริเวณหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร

ข้อแนะน�านักศึกษา
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๑. ด้านทุนการศึกษา

  ๑.๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – 

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

    • สมัครได้ท่ี งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น ๓) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้  

      (อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    • วัน เวลา ที่จะพิจารณาทุนการศึกษา งานแนะแนว กองแนะแนวฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  ๑.๒ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม ให้แจ้งชื่อและส่งเอกสารยืนยันการได้รับทุนการศึกษา 

ที่งานแนะแนว กองแนะแนวฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ งานแนะแนวกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

(ชั้น ๓) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจะได้ติดตามผลต่อไป

๒. กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา นักศึกษาใหม่ท่ีมีปัญหาด้านค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

ส�าหรับนักศึกษาที่กู้เงินและไม่ได้กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

และนักศึกษาท่ัวไป ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น ๓) 

ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะกรรมการด�าเนินงานกองทุนเงินยืม

ฉุกเฉินไทยช่วยไทยพิจารณา

๓. ด้านการให้ค�าปรึกษา

  งานแนะแนว กองแนะแนวฯ มีการบริการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ด้านการเรียน ด้านการปรับตัว การอยู่ร่วมกัน 

ในหอพัก การแบ่งเวลาในการท�ากิจกรรม และนักศึกษาที่มีโรคประจ�าตัวด้านสุขภาพและจิตใจ โดย นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ/นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องให้ค�าปรึกษางานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

(ชั้น ๓) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

ณ ศูนย์บริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนว หอพักรัตมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ส�าหรับนักศึกษาพิการและที่มีความบกพร่องทางร่างกาย งานแนะแนว มีการบริการให้ค�าปรึกษา ด้านการเรียน  

ด้านการปรับตัว การอยู่ร่วมกันในหอพัก การแบ่งเวลาในการท�ากิจกรรมและนักศึกษาที่มีโรคประจ�าตัว ด้านสุขภาพและจิตใจ 

โดย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการและสนับสนุน 

นักศึกษาพิการ (Disability Support Services: DSS) ณ ห้องอาคารเรียนรวม ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๗๐ ปี

 หมายเหต ุนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น ๓) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ ้

(อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๑๘๓-๔ ศูนย์ให้บริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนวการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๑๘๕ และศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services: DSS) 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๑๙๔ http://guide.guidance.mju.ac.th

๔. ด้านสนับสนุนให้นักศึกษาท�างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

  ส�าหรับนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน สามารถติดต่อได้ที่ งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

(ชั้น ๓) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอ�านวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓๑๘๖-๗  

http://employ.guidance.mju.ac.th

การให้บริการด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย การให้ค�าปรึกษา
และการสนับสนุนให้นักศึกษาท�างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
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เว็บไซต์ : www.stdloan.mju.ac.th Facebook : StudentloanMaejo

สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่

  งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๐๕๓-๘๗๓๑๘๙

สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  งานกิจการนักศึกษา อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ ต่อ ๖๐๔๔

สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

  งานกองทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘

 

ขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม ่

เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน

  • สัญชาติไทย

  • ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน

  • ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

  • อายุขณะขอยื่นกู้ยืม ต้องไม่เกิน ๔๓ ปี

  • รายได้ครอบครัว ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี (กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ)

  • กรณีรายได้ครอบครัว เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี แต่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความ

จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพกู้ไม่ได้ 

  • เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ

ประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร) อย่างน้อย ๑ ครั้ง (ไม่นับเวลา)

สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

  • พัฒนาการท่องเที่ยว • การบัญชี • ภาษาอังกฤษ

  • ภูมิสถาปัตยกรรม • สถาปัตยกรรม • เทคโนโลยีภูมิทัศน์

  • การสื่อสารดิจิตัล • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ • วัสดุศาสตร์

  • สถิติ  • คณิตศาสตร์ • ฟิสิกส์ประยุกต์

  • เคมี  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ • เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เทคโนโลยีชีวภาพ • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ • วิศวกรรมเกษตร

  • วิศวกรรมอาหาร • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  • สัตวศาสตร์ • เกษตรเคมี • ปฐพีศาสตร์

  • พืชไร่  • พืชสวน • วิทยาการสมุนไพร

  • อารักขาพืช • การประมง • พลังงานทดแทน

  • เทคโนโลยีการผลิตพืช • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ • เกษตรป่าไม้

วงเงินให้กู้ยืม

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒ ภาคการศึกษา วงเงินเท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ไม่รวมค่าหอพัก) 

ในภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องช�าระเงินเอง แล้วจะโอนเงินคืนให้ภายหลัง

  • ค่าครองชีพเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท จ�านวน ๑๒ เดือน โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส�าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ส�าหรับนักศึกษาทุกคน ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
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นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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ขั้นตอนและปฏิทินการกู้ยืมเงินภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ กิจกรรมที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่

๑ ขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน ส�าหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
ให้ใช้รหัสผ่านเดิม)

๑ เม.ย. – ๑๒ มิ.ย. 
๖๑

ระบบ e-Studentloan 
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

๒ กรอกแบบค�าขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ e-Studentloan
(เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่า จะเรียนที่ ม.แม่โจ้ 
แน่นอน)

๑ เม.ย. – ๑๒ มิ.ย. 
๖๑

(ให้ด�าเนินการก่อนย้าย
ทะเบียนบ้าน)

ระบบ e-Studentloan 
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

๓
เชียงใหม่

นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

จัดส่งเอกสารให้งานกองทุนฯ ทางไปรษณีย์

บัดนี้ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ไปรษณีย์ใกล้บ้าน

*** ขั้นตอนที่ ๓ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านั้น ***

๔
ชุมพร

นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

เข้าฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินฯ
และส่งเอกสารด้วยตนเอง

๘ มิ.ย. ๖๑
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารแม่โจ้ 
๘๐ ปี

*** ขั้นตอนที่ ๔ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-ชุมพร เท่านั้น ***

๕
แพร่

นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง

๘ - ๑๐ มิ.ย. ๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หอพักหญิงขวัญพิรุณ

*** ขั้นตอนที่ ๕ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เท่านั้น ***

๖ 
เชียงใหม่

ผู้ปกครองของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม ่เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม

๑๐ มิ.ย. ๖๑
๑๑.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก 
รัชกาลที่ ๙

*** ขั้นตอนที่ ๖ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านั้น ***

๗
แพร่

นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
เฉพาะผู้กู้รายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์

๑๑ มิ.ย. ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี

*** ขั้นตอนที่ ๗ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เท่านั้น ***

๘ 
เชียงใหม่

นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

ด�าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
(มีบัญชีแล้วก็ต้องเปิดทุกคน)

(๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)

๑๑ - ๑๒ มิ.ย. ๖๑ อาคารแม่โจ้ ๗๐ ปี : 
สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน

*** ขั้นตอนที่ ๘ นี้ ด�าเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านั้น ***

๙ แก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan
(แก้ไขรหัสนักศึกษา/ชั้นปี/คณะ/อื่นๆ)

๑๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ระบบ e-Studentloan 
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)
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ขั้นตอนที่ กิจกรรมที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่

๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก
และแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิด

๒ - ๖ ก.ค. ๖๑ เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th

๑๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ๑๖ ก.ค. ๖๑ เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th

๑๒ กรอกและพิมพ์สัญญาพร้อมจัดส่งให้
ผู้ค�้าประกันลงนาม

๑๖ - ๑๘ ก.ค. ๖๑ ระบบ e-Studentloan 
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.
th)

๑๓ ส่งสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
(๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)

๑ ส.ค. ๖๑ ห้อง กยศ.

๑๔ บันทึกจ�านวนเงินค่าเล่าเรียน
(๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)

๑๕ ส.ค. ๖๑ ระบบ e-Studentloan
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.
th)

๑๕ ลงนามแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 
(๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)

๒๒ ส.ค. ๖๑ ห้อง กยศ.

๑๖ ตรวจสอบเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีธนาคาร ๒๘ - ๓๑ ต.ค. ๖๑ บัญชีธนาคารที่รับโอนค่าครองชีพ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงิน

  นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต ์

www.stdloan.mju.ac.th ที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร (นักศึกษาใหม่รุ่นน้อง รหัส ๖๑)”

    หมายเหต ุ ๑. ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้อง ด้วยปากกาหมึกแห้งสีน�้าเงิน

         โดยเจ้าของส�าเนาเท่านั้น

      ๒. เอกสารที่ดาวน์โหลด ให้จัดพิมพ์แบบขาวด�าเท่านั้น (ห้ามพิมพ์แบบสี)

การจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่

    ให้นักศึกษาทุกคน ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่รวบรวมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน 

ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยทั้งหมด ใส่ซองจดหมายขนาด A๔ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS (หากส่งแบบธรรมดา 

แล้วเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบ) ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส�าคัญ มาตาม 

ที่อยู่ดังนี้ (สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ติดหน้าซองได้เลย)

หมายเหต ุขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๙ - ๑๖ ให้ด�าเนินการเหมือนกันทุกวิทยาเขต

งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
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  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan

   ๑. เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

   • หลักสูตร ๔ ปี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

   • หลักสูตร ๕ ปี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

   • หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

 

 

   ๒. ชั้นปีที่จะขอกู้

   • หลักสูตร ๔ ปี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

   • หลักสูตร ๕ ปี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

   • หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

 

  ๓. รหัสนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม่ทราบรหัสนักศึกษา ให้ใส่ดังนี้

     หลังจากเปิดเรียนและทราบรหัสนักศึกษา จึงมาแก้ไขในระบบอีกครั้ง

  ๔. คณะ

   • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่     กรอกชื่อตามคณะที่เรียน

   • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ     ให้กรอก วิทยาเขตแพร่

   • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     ให้กรอก วิทยาเขตชุมพร

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ท้ังผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ที่คาดว่าจะเรียน 
ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร แน่นอน ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนเพื่อด�าเนินการ 
ยื่นเอกสาร ด้วยตนเองวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารแม่โจ้ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ที่คาดว่าจะเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แน่นอน ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วน 
เพื่อด�าเนินการยื่นเอกสาร ด้วยตนเองวันที่ ๘-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ หอพักหญิงขวัญพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ
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  ส�าหรับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และต้องการจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

เนื่องจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่มีอยู่กับนักศึกษาในปัจจุบัน ณ ภูมิล�าเนาเดิมไม่สามารถน�ามาใช้ข้ามจังหวัดได ้

ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกรอกค�าร้องขอใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ที่ www.education.mju.ac.th

หมายเหต ุ • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามคุณเจริญศรี เอี้ยงกุญชร โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๗๔-๕

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ติดต่อสอบถามคุณสุวินัย เลาวิลาศ โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ ต่อ  

    ๗๑๑๕, ๗๑๑๗ ชุมพร ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ ต่อ ๗๑๐๙

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ ต่อ ๖๐๔๔

  การบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองอันเป็นผลเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดท�าประกันฯ 

ไว้ กับบริษัทประกันชีวิตเป็นประจ�าทุกปี โดยจะเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุด 

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียดและบัตรประกันอุบัติเหตุนั้น จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในภายหลัง

หมายเหต ุ • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานบริหารและธุรการ  

    กองกิจการนักศึกษา อาคารอ�านวย ยศสุข โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๖๐-๑ หรือ เฟสบุ ๊คแฟนเพจ 

    https://www.facebook.com/stumju

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ติดต่อสอบถามที่ คุณสุวินัย เลาวิลาศ

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๕๓-๖๔๘๕๙๓ ต่อ ๖๐๔๔

  นั กศึกษาชายทุกคนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันทหาร    

หลักสูตร ปวส. จากสถาบันเดิมแล้ว เมื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ 

ทหารใหม่ทุกคน (ยกเว้นผู้ที่ เรียน รด. จบชั้นปีที่ ๓) โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

   ๑. หนังสือส�าคัญ (สด. ๙) ฉบับจริง พร้อมส�าเนาที่รับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ชุด

   ๒. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด. ๓๕) พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

   ๓. ส�าเนาทะเบียนบ้านภูมิล�าเนาเดิมพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

   ๔. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  นักศึกษาชาย ที่ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๑) ให้ติดต่อสัสดีอ�าเภอภูมิล�าเนาเดิม เพื่อขอรับหมายเรียก 

เข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ปกครองรับเอกสารแทน

หมายเหต ุ • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    กองกิจการนักศึกษา อาคารอ�านวย ยศสุข โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๗๐

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ติดต่อสอบถามคุณสุวินัย เลาวิลาศ

   • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐๕๓-๖๔๘๕๙๓ ต่อ ๖๐๔๔

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การบริการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ



และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

คู่มือเตรียมความพร้อม : ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหาร

  • เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย

  • มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ (นับตาม กม. ว่าด้วยการรับราชการทหาร) และผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับ 

การยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

  • ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถมารับการฝึกศึกษาวิชาทหารได้ (ตาม กม.ว่าด้วยการรับราชการทหาร)

  • มีความประพฤติเรียบร้อย

  • ไม่เป็นทหารกองประจ�าการ หรือถูกก�าหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการแล้ว

หลักฐานการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (ซ�้าชั้นหรือเลื่อนชั้น)

  • บัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร

   (กรณีบัตรนักศึกษาวิชาทหารสูญหายให้ไปแจ้งขอท�าใหม่ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดเดิมและให้ขอ 

   เลขประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐ หลักมาด้วย)

  • หนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารที่จบจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่)

  • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนา สด.๙ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ขนาด ๓x๔ ซม.) จ�านวน ๔ ใบ

  • เงินค่าบ�ารุงการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๖๕๐ บาท

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ (ซ�้าชั้นหรือเลื่อนชั้น)

  • บัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร

   (กรณีบัตรนักศึกษาวิชาทหารสูญหายให้ไปแจ้งขอท�าใหม่ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดเดิมและให้ขอ 

   เลขประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐ หลักมาด้วย)

  • หนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารที่จบจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

   มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่)

  • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนา สด.๙ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • กรณีที่ได้รับ สด.๘ แล้ว ให้ส�าเนาเอกสาร สด.๘ หน้ากลางมา ที่ระบุชื่อและสังกัด จ�านวน ๑ ฉบับ

   (หน้า-หลัง) (ติดต่อขอรับ สด.๘ ได้ที่สัสดีอ�าเภอตามภูมิล�าเนา)

  • รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ขนาด ๓x๔ ซม.) จ�านวน ๔ ใบ

หมายเหตุ

  • สถานที่รับสมัคร ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น (เอกสารไม่ครบไม่รับสมัคร) 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๗๐

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สถานที่การรับสมัคร ณ อาคาร ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สอบถาม 

   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ ต่อ ๗๑๒๔

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี โทร, ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ 

   ต่อ ๖๐๑๖

การรับสมัครเข้าฝึกศึกษาวิชาทหาร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑
(กรอกใบสมัครวันรายงานตัว)



M
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  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการบริการด้านรับ – ส่ง พัสดุไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษา เช่น จดหมาย ธนาณัติ และพัสดุของ 

นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษาใหม่ทุกคน) ที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเอกชน 

ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอแนะน�าให้นักศึกษาทุกคนแจ้งให้ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ที่ต้องการส่ง จดหมาย ธนาณัติ และพัสดุ โดยการจ่าหน้าซองจดหมายให้ชัดเจนดังนี้

การรับ – ส่ง พัสดุไปรษณีย์

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – เชียงใหม่)

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก
 นายสมาน รักเรียน
 190 หมู่ที่ 4 ต�าบลแม่สา
 อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 50180

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก
 นายศิวภูมิ เลิศน�้าใจ
 283 ถ.กลางเมือง
 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 40000

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
 นายสมชาย ใจดี (โทร................)
 หอพักชาย 2 ห้อง 405
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย
 จังหวัดเชียงใหม่
 50290

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
 นายใจดี ยิ้มหวาน (โทร................)
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 17 หมู่ที่ 3 ต�าบลแม่ทราย
 อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 54140



และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

คู่มือเตรียมความพร้อม : ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหาร

  • เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย

  • มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ (นับตาม กม. ว่าด้วยการรับราชการทหาร) และผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับ 

การยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

  • ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถมารับการฝึกศึกษาวิชาทหารได้ (ตาม กม.ว่าด้วยการรับราชการทหาร)

  • มีความประพฤติเรียบร้อย

  • ไม่เป็นทหารกองประจ�าการ หรือถูกก�าหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการแล้ว

หลักฐานการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (ซ�้าชั้นหรือเลื่อนชั้น)

  • บัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีบัตรนักศึกษาวิชาทหารสูญหายให้ไปแจ้งขอท�าใหม่ ณ ศูนย์การฝึก 

นักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดเดิมและให้ขอเลขประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐ หลักมาด้วย)

  • หนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารท่ีจบจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่)

  • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนา สด.๙ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ขนาด ๓x๔ ซม.) จ�านวน ๔ ใบ

  • เงินค่าบ�ารุงการศึกษา  ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๖๕๐ บาท

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ (ซ�้าชั้นหรือเลื่อนชั้น)

  • บัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีบัตรนักศึกษาวิชาทหารสูญหายให้ไปแจ้งขอท�าใหม่ ณ ศูนย์การฝึก 

นักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดเดิมและให้ขอเลขประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐ หลักมาด้วย)

  • หนังสือรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารท่ีจบจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่)

  • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนา สด.๙ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • ส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง จ�านวน ๑ ฉบับ

  • กรณีที่ได้รับ สด.๘ แล้ว ให้ส�าเนาเอกสาร สด.๘ หน้ากลางมา ที่ระบุชื่อและสังกัด จ�านวน ๑ ฉบับ

(หน้า-หลัง) (ติดต่อขอรับ สด.๘ (ได้ที่สัสดีอ�าเภอตามภูมิล�าเนา)

  • รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ขนาด ๓x๔ ซม.) จ�านวน ๔ ใบ

หมายเหตุ

  • สถานที่รับสมัคร ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ระหว่างวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น (เอกสารไม่ครบไม่รับสมัคร)   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓-๘๗๓๐๗๐

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สถานที่การรับสมัคร ณ อาคาร ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใน 

วันที่ ๒๕๖๑

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ ต่อ ๗๑๒๔

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร, ๐๕๔-๖๔๘๕๙๓-๕ 

ต่อ ๖๐๑๖

ข้อเสนอแนะในการแนะน�าบุตรหลานของผู้ปกครอง

  ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยในการด�ารงชีวิตของนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษา โดยเฉพาะการครองตน 

และด้านสวัสดิภาพ ปัจจุบันประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ข้าวของมีราคาสูงขึ้น เป็นภาระส�าคัญของผู้ปกครองที่ต้องให ้

ค�าแนะน�า ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่บุตรหลาน ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจ�าเป็น คุ้มค่าและรอบคอบ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

เพื่อจุดหมายสูงสุดคือการส�าเร็จการศึกษา การละเลิกอบายมุข สารเสพติด การพนัน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ 

มหาวิทยาลัยฯ

  ฉะนั้น จึงขอความกรุณาท่านให้ค�าแนะน�าบุตรหลานอยู่เนืองๆ สอบถามความเป็นอยู่ ให้ก�าลังใจอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์และอ่ืนๆ ถือเป็นความร่วมมือกันของผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยฯ หากมีข้อสงสัยประการใด  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามมหาวิทยาลัยฯ ได้ทุกเมื่อ

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังห่วงใยด้านอุบัติเหตุในการขับข่ียวดยานพาหนะบนถนนหนทาง ในแต่ละปีจะมีการเสียชีวิต 

และบาดเจ็บจ�านวนมาก ท�าให้สูญเสียทรัพย์สินและเวลาโดยไม่จ�าเป็น ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาใหม ่

ขับข่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากอาคารเรียนอยู่ไม่ไกลกัน นักศึกษาจะเข้าแถวเดินไปเรียน 

อย่างเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นรูปแบบที่ปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ กรณีที่นักศึกษา 

จ�าเป็นจะต้องไปติดต่อธุระจ�าเป็นในตัวอ�าเภอสันทรายและอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีรถโดยสารประจ�าทางให้บริการ 

ตลอดเส้นทาง

ข้อแนะน�าผู้ปกครอง

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร)

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก
 นายสานิตย์ จิตรสะอาด
 58 หมู่ที่ 10 ต�าบลทุ่งระยะ
 อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร
 86130

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
 นายละแม ชุมพร (โทร................)
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 99 หมู่ที่ 5 ต�าบลละแม
 อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร
 86130
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓

   เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นนักศึกษาท่ีดี มีความรับผิดชอบ และเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเอง 

และผู้อื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบของการเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม ธ�ารงไว้ซึ่งเกียรติ 

และความมีระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

   ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงออก 

ข้อบังคับไว้ดังนี้

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”

   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     “คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

     “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

หมวด ๑

วินัยและการรักษาวินัย

   ข้อ ๖ นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องแต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย 

เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือแต่งกายในชุดปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะ 

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายสุภาพเหมาะสมแก่กาลเทศะ ในลักษณะของสุภาพชน

   ข้อ ๗ นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าแนะน�า ตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ 

มหาวิทยาลัยโดยชอบ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท กลั่นแกล้ง เหยียดหยาม หรือ 

กระท�าการที่ไม่สมควรประการอื่นๆ

   ข้อ ๘ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธ ิ

และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทางที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ 

เกียรติคุณทั้งของตนเองและมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๙ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นตัวการยุยงให้เกิดความแตกแยก และก่อเหตุไม่สงบ 

ในมหาวิทยาลัย หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทั้งสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป

   ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญหรือเป็นการรบกวนต่อการปฏิบัติหน้าที ่

ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือการท�ากิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย



และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

คู่มือเตรียมความพร้อม : ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม่
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   ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความอันเป็นเท็จ หรือจัดท�าสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดในสื่อใดๆ ทุกชนิด 

เพื่อโฆษณาหรือเผยแพร่อันท�าให้ผู้อื่นเสียหาย

   ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะที่มีการเรียนการสอน การปฏิบัติการ การสอบ และในบริเวณเขตปลอดบุหรี ่

ตามกฎหมาย และในบริเวณที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

   ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องไม่น�าสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา หรือ 

สิ่งมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องไม่กระท�าตนให้เป็นผู ้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ตัวเองหรือ

มหาวิทยาลัย

   ข้อ ๑๕ นักศึกษาต้องไม่กระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท�าการทุจริตใดๆ อันเป็น 

การเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

   ข้อ ๑๖ นักศึกษาต้องไม่จัดชุมนุมกิจกรรมโดยไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

หรือกิจกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม

   ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนจนเป็นที่ร�าคาญแก่ผู้อื่น

   ข้อ ๑๘ นักศึกษาชายต้องไม่ไว้ผมยาวหรือหนวดเครารุงรัง

   ข้อ ๑๙ นักศึกษาต้องไม่น�าขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๒๐ นักศึกษาต้องไม่หยุดเรียนหรือชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องต่างๆ โดยไม่ค�านึงถึงระเบียบวินัยนักศึกษา 

ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้านเมือง

   ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องไม่จัดการประชุมหรือการชุมนุมที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมโดยมิได้รับอนุญาตจาก 

มหาวิทยาลัย

   ข้อ ๒๒ นักศึกษาต้องไม่กระท�าผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๒๓ นักศึกษากระท�าการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

     (๑) ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ

     (๒) ประพฤติผิด หรือประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว

     (๓) ท�าให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือบุบสลาย

     (๔) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ท�าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลง  

อันธพาลก่อกวนความสงบเรียบร้อย

     (๕) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท�าการลามก อนาจาร หรือกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ 

อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัย

     (๖) กระท�าการทุจริต ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ หรือรีดไถบุคคลอื่น  

อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

     (๗) เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิด 

การแตกความสามัคคีระหว่างนักศึกษา เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

     (๘) รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น

     (๙) แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยไปด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

     (๑๐) ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ

     (๑๑) กระท�าการใดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

      (ก) เล่นการพนัน สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน

      (ข) พกพาอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธร้ายแรง

      (ค) เสพ จ�าหน่าย ยาเสพติดหรือสารเสพติด

      (ง) เมาสุราอาละวาด

      (จ) จ�าหน่ายหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

     (๑๒) กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก โดยไม่ค�านึงถึงว่าจะมีการรอ 

การลงโทษหรือรอก�าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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     (๑๓) กระท�าการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

   ข้อ ๒๔ นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามหมวดนี้อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้

หมวด ๒

คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา

   ข้อ ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา ประกอบด้วย

     (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน

     (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน

     (๓) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ�านวนไม่เกินสามคน  

เป็นกรรมการ

     (๔) กรรมการโดยค�าแนะน�าจากอธิการบดี จ�านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

     (๕) ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

     (๖) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

   ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา มีอ�านาจหน้าที่

     (๑) ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และรักษาวินัย

อย่างเคร่งครัด

     (๒) มีอ�านาจสอบสวนการกระท�าผิดวินัยนักศึกษาเมื่อสอบสวนและพิจารณาการลงโทษแล้ว 

ให้เสนอความเห็น และรายงานต่ออธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย

     (๓) ในการสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�าผิดวินัย ให้คณะกรรมการ 

ฝ่ายปกครองนักศึกษามีอ�านาจดังนี้

      (ก) เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระท�าผิดวินัย หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด

      (ข) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด

     (๔) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใดๆ อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา

     (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

หมวด ๓

การลงโทษ

   ข้อ ๒๗ โทษทางวินัยมี ๖ สถาน คือ

     (๑) ว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อน

     (๒) ภาคทัณฑ์

     (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

     (๔) พักการศึกษา

     (๕) ให้ออก

     (๖) ไล่ออก

   ข้อ ๒๘ โทษตัดคะแนนความประพฤติแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

     (๑) ความผิดสถานหนักให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๔๐ คะแนน

     (๒) ความผิดสถานปานกลางให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน

     (๓) ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน

     (๔) ความผิดสถานเล็กน้อยให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน  

   ข้อ ๒๙ ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เมื่อรวมคะแนน 

แล้วมีระดับโทษ ดังนี้
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     (๑) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้นไป ให้หมดสิทธิสอบใน 

ภาคการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น และไม่คิดค่าระดับคะแนนในวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น

     (๒) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้หมดสิทธิสอบ 

ในภาคการศึกษาที่ก�าลังศึกษาในขณะนั้น และไม่คิดค่าระดับคะแนนในวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และ 

ให้สั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปอีก ๑ ภาคการศึกษา และจะต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ด้วย

     (๓) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้นต้ังแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไปให้พ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา

   ข้อ ๓๐ โทษพักการศึกษาให้สั่งพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา พร้อมทั้งท�าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

และจะต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ด้วย

   ข้อ ๓๑ โทษให้ออก ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีสิทธิ์ได้รับหลักฐาน 

แสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๓๒ โทษไล่ออก ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธ์ิได้รับหลักฐาน 

แสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   ข้อ ๓๓ การด�าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย ให้ด�าเนินการ 

สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว

   ข้อ ๓๔ ผู้มีอ�านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษา ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย

   ข้อ ๓๕ การพิจารณาโทษตามข้อ ๒๗ (๑) และ ๒๗ (๒) ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่นักศึกษาสังกัด และคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา

   ข้อ ๓๖ การพิจารณาโทษตามข้อ ๒๗ (๓), ๒๗ (๔), ๒๗ (๕) และ ๒๗ (๖) ให้อยู่ในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง โดยเสนอความเห็นและรายงานให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งการ

   ข้อ ๓๗ การลงโทษนักศึกษาให้ท�าเป็นค�าสั่งการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ให้พิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสม 

กับความผิด ในค�าสั่งลงโทษนักศึกษาให้แสดงถึงลักษณะของการกระท�าความผิดและโทษที่ได้รับโดยแจ้งชัด ด้วยความยุติธรรม 

มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสะจริต

   ข้อ ๓๘ การสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท�าความผิดทุกครั้ง ให้แจ้งหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให ้

คณะทุกคณะทราบและปิดประกาศในมหาวิทยาลัย และรายงานไปยังผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เป็นข้าราชการ 

ลาศึกษาต่อ

   ข้อ ๓๙ เมื่อปรากฏว่ามีนักศึกษากระท�าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้พบเห็นรายงาน 

เป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว

   ข้อ ๔๐ การก�าหนดโทษความผิดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา แล้วเสนออธิการบด ี

หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย สั่งลงโทษและถือว่าเป็นการสิ้นสุดการลงโทษ

หมวด ๔

การอุทธรณ์

   ข้อ ๔๑ การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ ให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงและ

เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลง

ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ โดยยื่นต่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค�าสั่งลงโทษ

   ข้อ ๔๒ การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้

ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้

   ข้อ ๔๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ประกอบด้วย

     (๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน

     (๒) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ�านวนไม่เกินสองคน 

เป็นกรรมการ
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     (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

     (๔) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นเลขานุการ

   ข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน 

ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก 

คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา

   ข้อ ๔๕ เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ หรือ 

ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี ค�าวินิจฉัย 

ค�าร้องขออุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษของอธิการบดีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

   ข้อ ๔๖ เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔๕ แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล

   ข้อ ๔๗ นักศึกษาผู้ใดที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ และการด�าเนินการ 

ทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น ให้น�าวิธีการพิจารณาด�าเนินการทางวินัยส่วนการสอบสวนการพิจารณาและการด�าเนินการ 

เพื่อลงโทษ ให้ด�าเนินการตามข้อบังคับนี้ ส่วนความผิดและโทษ ให้น�าส่วนที่เป็นคุณในข้อบังคับนี้มาใช้

    ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐

   อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.  

๒๕๓๙ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออก 

ข้อบังคับไว้ดังนี้

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”

   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐

     บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ และมติอ่ืนใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ข้อ ๕ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้ได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกคน

   ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายนักศึกษาชายกรณีปกติ ประกอบด้วย

     ๖.๑ เสื้อเชิ้ตท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียงไม่มีลวดลาย ปกเส้ือแบบคอเชิ้ตปลายแหลมผ่าอกตรงโดยตลอด 

อกเสื้อติดกระดุมสีขาวขนาดเล็กมีกระเป๋า แขนเสื้อใช้แบบแขนสั้น (ห้ามผ่าปลายแขน) หรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อ

ให้เลยสะเอวขนาดที่ขอบกางเกงทับได้โดยเรียบร้อย

     ๖.๒ กางเกงขายาว แบบเรียบ สุภาพ สีกรมท่า หรือสีด�า

     ๖.๓ รองเท้าหุ้มส้นสีด�า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

     ๖.๔ ถุงเท้าสั้นสีสุภาพ

     ๖.๕ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้”  

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๖.๖ ผ้าผูกคอสีเขียว

     ๖.๗ เข็มกลัดผ้าผูกคอตรามหาวิทยาลัย

   ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายนักศึกษาชายในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย

     ๗.๑ เสื้อเช้ิตสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลมผ่าอกตรง โดยตลอด 

อกเสื้อติดกระดุมสีขาวขนาดเล็กมีกระเป๋า แขนเสื้อใช้แบบแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะเอวขนาดที่ขอบกางเกง 

ทับได้โดยเรียบร้อย

     ๗.๒ กางเกงขายาว แบบเรียบ สุภาพ สีกรมท่า หรือสีด�า

     ๗.๓ รองเท้าหุ้มส้นสีด�าไม่มีลวดลาย มีเชือกผูก

     ๗.๔ ถุงเท้าสั้นสีเดียวกับรองเท้า
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     ๗.๕ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้”  

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๗.๖ ผ้าผูกคอสีเขียว

     ๗.๗ เข็มกลัดผ้าผูกคอตรามหาวิทยาลัย

     ๗.๘ เสื้อนอกแบบสากลสีเขียวเข้ม กลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปักด้วย 

ดิ้นสีทองมีขนาดพองาม มีกระดุมสีทองแถวเดียว สวมทับเครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย

   ข้อ ๘ เครื่องแต่งกายชายส�าหรับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประกอบด้วย

     ๘.๑ เส้ือเช้ิตสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลมผ่าอกตรงโดยตลอด 

อกเสื้อติดกระดุมสีขาวขนาดเล็กมีกระเป๋า แขนเสื้อใช้แบบแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะเอวขนาดที่ขอบกางเกง 

ทับได้โดยเรียบร้อย

     ๘.๒ กางเกงขายาวแบบเรียบ สุภาพ สีขาว

     ๘.๓ รองเท้าหุ้มส้นสีด�าไม่มีลวดลาย มีเชือกผูก

     ๘.๔ ถุงเท้าสั้นสีเดียวกับรองเท้า

     ๘.๕ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้”   

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๘.๖ ผ้าผูกคอสีเขียว

     ๘.๗ เข็มกลัดผ้าผูกคอตรามหาวิทยาลัย

   ข้อ ๙ เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงกรณีปกติ ประกอบด้วย

     ๙.๑ เสื้อเชิ้ตท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ความยาวของตัวเสื้อ 

ให้เลยสะเอวขนาดที่ขอบกระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย คอเสื้อมีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด 

มีสาบนอกขวาทับอกซ้าย เย็บตะเข็บ ๒ เส้น ติดกระดุม ๔ หรือ ๖ เม็ด แขนเสื้อเหนือศอกเปิดปลายแขนเสื้อมีผ้าชิ้นหนึ่งตลบขึ้น 

ส่วนที่ตลบตรงท้องแขนกว้าง ๒ - ๓ เซนติเมตร ด้านหลังต่อบ่าหลังแหลมตรงกลางเดินตะเข็บ ๒ เส้น มีจีบตลอดแนวกว้าง  

๓ - ๕ เซนติเมตร ชายตรง

     ๙.๒ กระดุมเสื้อตามข้อ ๙.๑ ให้ใช้กระดุมโลหะสีเงิน ดุมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑.๕ เซนติเมตร

     ๙.๓ กระโปรงท�าด้วยผ้าเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า หรือสีด�า ตัดเป็นกระโปรงรูปทรงรัดกุม 

ความยาวปิดเข่า ตรงกลางของกระโปรงด้านหลังให้ผ่าขึ้นแบบหางปลาพองาม และเดินได้สะดวก ขอบเอวกระโปรงกว้าง ๔ เซนติเมตร

     ๙.๔ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้”   

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๙.๕ รองเท้าหุ้มส้นสีด�า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

     ๙.๖ เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย

   ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย

     ๑๐.๑ เสื้อเชิ้ตท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ความยาวของตัวเสื้อ 

ให้เลยสะเอวที่ขอบกระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย คอเสื้อมีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด มีสาบนอก 

ขวาทับอกซ้าย เย็บตะเข็บ ๒ เส้น ติดกระดุม ๔ หรือ ๖ เม็ด แขนเสื้อเหนือศอกเปิดปลายแขนเสื้อมีผ้าชิ้นหน่ึงตลบข้ึน 

ส่วนที่ตลบตรงท้องแขนกว้าง ๒ - ๓ เซนติเมตร ด้านหลังต่อบ่าหลังแหลมตรงกลางเดินตะเข็บ ๒ เส้น มีจีบตลอดแนวกว้าง 

๓ - ๕ เซนติเมตร ชายตรง

     ๑๐.๒ กระดุมเสื้อตามข้อ ๑๐.๑ ให้ใช้กระดุมโลหะสีเงิน ดุมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑.๕ เซนติเมตร

     ๑๐.๓ กระโปรงท�าด้วยผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย สีเขียวเข้ม ตัดเป็นแบบกระโปรงรูปทรงรัดกุม 

ความยาวปิดเข่า ตรงกลางของกระโปรงด้านหลังผ่าขึ้นแบบหางปลาพองามและเดินได้สะดวก ขอบเอวกระโปรงกว้าง 

๔ เซนติเมตร
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     ๑๐.๔ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้” 

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๑๐.๕ รองเท้าหุ้มส้นสีด�า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

     ๑๐.๖ เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย

     ๑๐.๗ เสื้อนอกสีเดียวกับกระโปรง แบบสากล กลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 

ปักด้วยดิ้นสีทองขนาดพองาม มีกระดุมสีทองแถวเดียว สวมทับเครื่องแบบนักศึกษาหญิง

   ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายหญิงส�าหรับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประกอบด้วย

     ๑๑.๑ เสื้อเชิ้ตท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียง ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ความยาวของตัวเสื้อ 

ให้เลยสะเอวขนาดที่ขอบกระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย คอเสื้อมีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด 

มีสาบนอกขวาทับอกซ้ายเย็บตะเข็บ ๒ เส้น ติดกระดุม ๔ หรือ ๖ เม็ด แขนเสื้อเหนือศอกเปิดปลายแขนเสื้อมีผ้าชิ้นหนึ่งตลบขึ้น 

ส่วนที่ตลบตรงท้องแขนกว้าง ๒ - ๓ เซนติเมตร ด้านหลังต่อบ่าหลังแหลมตรงกลางเดินตะเข็บ ๒ เส้น มีจีบตลอดแนวกว้าง  

๓ - ๕ เซนติเมตร ชายตรง

     ๑๑.๒ กระดุมเสื้อตามข้อ ๑๑.๑ ให้ใช้กระดุมโลหะสีเงิน ดุมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑.๕ เซนติเมตร

     ๑๑.๓ กระโปรงท�าด้วยผ้าเรียบไม่มีลวดลาย สีเขียวเข้ม ตัดเป็นแบบกระโปรงรูปทรงรัดกุม ความยาว 

ปิดเข่า ตรงกลางของกระโปรงด้านหลังผ่าขึ้นแบบหางปลาพองามและเดินได้สะดวก ขอบเอวกระโปรงกว้าง ๔ เซนติเมตร

     ๑๑.๔ เข็มขัดสีด�า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะทองแดงรมด�า มีค�าว่า “แม่โจ้” 

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพองาม

     ๑๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นสีด�า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

     ๑๑.๖ เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย

   ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายอ�านวย ยศสุข)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เพื่ออนุวัติการตามขอ ๑๗ (๒) (ง) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ 

วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่

๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗”

   ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

   ขอ ๓ ในระเบียบนี้

     “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยแมโจ

     “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

     “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” หมายความวา กิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึนเพื่อสราง

โอกาสการเรียนรูใหแกนักศึกษา โดยอาจเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา มุงเนนใหกิจกรรมดังกลาวเปน

สวนเสริมสรางประสบการณ ทักษะความรูความสามารถ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ สุขภาพ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจน

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา

     “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแมโจ

   ขอ ๔ หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มีดังนี้

     (๑) นักศึกษาหลักสูตร ๒ ปตอเนื่อง (เทียบเขาเรียน) ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา

๘ กิจกรรม และมีจํานวนชั่วโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๔๐ หนวยชั่วโมง

     (๒) นักศึกษาหลักสูตร ๔ ป และ ๕ ป ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา ๑๖ กิจกรรม

และมีจํานวนชั่วโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๘๐ หนวยชั่วโมง

   ขอ ๕ การกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา การเทียบคาประสบการณจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา การกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกําหนดใหนักศึกษาเขารวมใน

ลักษณะบังคับเลือก ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

   ขอ ๖ กรณีใดที่ไมเปนไปตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานดานพัฒนานักศึกษา

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา และใหถือดุลยพินิจนั้นเปนที่สุด

   ขอ ๗ ใหรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานดานพัฒนานักศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ
วาดวยหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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๓๘



M
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มหาวิทยาลัยแม�โจ�

๓๙

   อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศเกณฑลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษาไปแลว นั้น

   เพื่อใหการดําเนินงานดานวินัยและพัฒนานักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความชัดเจน คลองตัว 

และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจ ดานนักศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๙๒ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐

และความในขอ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๔ และ ๔๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหประกาศเกณฑการลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษา ดังนี้

    ๑. ไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน

    ๒. สวมใสเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแตงกายที่มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําการดื่ม ซื้อเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล หรือทํางานหารายไดพิเศษในสถานที่ๆ ใหบริการหรือจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน

    ๓. ไมเขาอยูอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยโดยไมไดรับอนุญาต (ขาดเช็คชื่อ)

     ขาดเช็คชื่อ ๑ – ๒ ครั้ง/ เดือน ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย

     ขาดเช็คชื่อ ๓ – ๕ ครั้ง/ เดือน ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน

     ขาดเช็คชื่อ ๖ – ๘ ครั้ง/ เดือน ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน

     ขาดเช็คชื่อ ๙ – ๑๑ ครั้ง/ เดือน ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน

     ขาดเช็คชื่อ ๑๒ ครั้งขึ้นไป/ เดือน ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๒๕ คะแนน

    ๔. ขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 

     ครั้งละ ๒๐ คะแนน

    ๕. นักศึกษาโควตาผูมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป) ไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา

     หรือขอปฏิบัติตามหนังสือสัญญาโควตา ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน

    ๖. นักศึกษากระทําการใดๆ อันเขาขายเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ลงโทษตัดคะแนน

     ความประพฤติ ๒๐ คะแนนขึ้นไป

    ๗. แสดงกิริยามารยาทกาวราว ไมเชื่อฟง หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งโดยชอบ

     ของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๘. นักศึกษาที่ไมไดพักอาศัยหรือไมใชสมาชิกในหอพักมหาวิทยาลัย/ หอพักเอกชนในเครือขายมหาวิทยาลัย

ของหอพักนั้นๆ เขาไปในหองพักของนักศึกษาอื่นโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงนักศึกษาเจาของหองพัก

ผูที่ชักชวนหรือนําพานักศึกษาที่ไมไดพักอาศัยหรือไมใชสมาชิกหอพักนั้น หรือบุคคลภายนอกเขาไป

     ในหองพักโดยไมไดรับอนุญาต ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๓๐ คะแนน

    ๙. กระทําการลักลอบเขา-ออกหอพัก โดยวิธีการอันมิชอบ ไมถูกตอง อาทิ การกระโดดลงจากหอพัก/ 

     การปนเขา-ออกหอพัก ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง เกณฑการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
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๔๐

    ๑๐. กระทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการใชบริการสํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการนํา

     ทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมุดโดยไมถูกตองตามระเบียบ ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 

     ๓๐ คะแนน

    ๑๑. เลนการพนันภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๒. นําเขาหรือดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลภายในมหาวิทยาลัย ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ

     ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๓. กอกวนความสงบเรียบรอยในบริเวณมหาวิทยาลัย จนเปนที่เดือดรอนรําคาญของผูอื่น ลงโทษตัดคะแนน

     ความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๔. ประพฤติผิด ประพฤติเสื่อมเสียในเรื่องชูสาว หรือการกระทําอันเปนการละเมิดทางเพศผูอื่น  

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๕. นําขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไมเหมาะสมมาปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๖. แอบอางชื่อมหาวิทยาลัยไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๗. จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดยไมไดรับอนุญาต ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนขึ้นไป

    ๑๘. การกระทําที่เปนการบังคับหรือสั่งการผูอื่น อันเขาขายการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การสั่งลงโทษ

     ในรูปแบบตางๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๕ คะแนนขึ้นไป

    ๑๙. จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไมไดรับอนุญาต

      • สําหรับผูที่มีสวนรวมในการกระทําผิด/ ผูที่อยูในเหตุการณ ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 

        ครั้งละ ๓๕ คะแนนขึ้นไป

      • สําหรับผูนํานักศึกษา ลงโทษพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป

    ๒๐. กระทําการใดๆ อันเปนการยุยง สงเสริม สนับสนุนใหมีการฝาฝนขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย 

     ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๔๐ คะแนนขึ้นไป

    ๒๑. นําเขา/ เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดใหโทษทุกชนิด หรือมีไวในครอบครอง ลงโทษตัดคะแนน

     ความประพฤติ ๔๐ คะแนนขึ้นไป

    ๒๒. ลักทรัพยผูอื่น ลงโทษพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป

    ๒๓. กอการทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายผูอื่น ลงโทษพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป

    ๒๔. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือปลอมแปลงลายมือชื่อผู  อ่ืน ลงโทษพักการศึกษา

     ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป

    ๒๕. พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งเทียมวัตถุระเบิด หรืออาวุธรายแรง ลงโทษพักการศึกษา

     ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป

    ๒๖. มียาเสพติดหรือสิ่งเสพติดใหโทษทุกชนิดไว เพื่อจําหนายจ ายแจก ลงโทษพักการศึกษา

     ๒ ภาคการศึกษาขึ้นไป

        จึงประกาศมาเพื่อใหนักศึกษาทุกคนทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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๔๑

   อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ไดประกาศขอปฏิบัติและขอหาม

เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ไปแลว นั้น

   เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ จึงใหยกเลิกประกาศดังกลาว

และออกประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง ขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ไวดังนี้

   ๑. การจัดนักศึกษาเขาพัก

    ๑.๑ นักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ – ๕ ป ทุกคนตองเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเปนเวลา ๑ ปการศึกษา

โดยจะตองชําระคาหอพักตลอดปการศึกษา

    ๑.๒ นักศึกษาเกากลับเขามาเรียนใหมหลักสูตร ๔ – ๕ ป จะตองเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย

เปนเวลา ๑ ปการศึกษา หากมีความประสงคจะไมเขาพักในหอพักตองแจงเหตุผลความจําเปนและขออนุญาตเปนกรณีๆ ไป

โดยจะตองชําระคาหอพักตลอดปการศึกษา

    ๑.๓ นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเขาพักเปนกรณีพิเศษ ไดแก

     • คณะกรรมการหอพัก

     • นักศึกษาที่ไดรับทุนตอเนื่อง

     • นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบรอย ทําคุณประโยชนและชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

     • นักศึกษาที่มีความจําเปนอื่นๆ เชน ฐานะยากจน มีปญหาทางดานสุขภาพ โดยจะไดรับการ

พิจารณาตามความเหมาะสม

   ๒. การพักอาศัยในหอพัก

    ๒.๑ นักศึกษามีสิทธิ์พักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา ๑ ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต

วันเปดภาคเรียนที่ ๑ จนถึงวันสุดทายของการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ในแตละปการศึกษา

    ๒.๒ สิทธิที่ไดรับในการพักอาศัยถือเปนสิทธิ์เฉพาะตัวจะโอนใหผู อื่นมิได นักศึกษาที่ไดรับสิทธิ์พัก

ในหอพักจะตองเขาพักในหอพักนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ มิฉะนั้นจะถือวาเจตนา

ที่จะไมเขาพักและจะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

    ๒.๓ นักศึกษาผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพัก ถาประสงคจะทําการยายหองพักตองไดรับ

การอนุญาตจากหัวหนางานหอพัก

    ๒.๔ มหาวิทยาลัยแมโจจะดําเนินการยกเลิกสิทธ์ิการพักอาศัยในหอพัก ซึ่งเริ่มจากวันสุดทายของ

การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ของแตละปการศึกษา และมีระยะเวลาในการยกเลิกสิทธิ์ฯ ๑๕ วัน โดยผูอาศัยในหอพัก

จะตองขนยายสัมภาระสวนตัวออกจากหองพัก สงมอบหองพักและพัสดุตามรายละเอียดในใบยืมพัสดุใหเจาหนาที่หอพัก

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากทรัพยสินในหองพักเสียหายหรือสูญหาย ผูพักอาศัยในหองนั้นตองรับผิดชอบ

   ๓. กําหนดเวลาเปด – ปดหอพักนักศึกษา

    หอพักภายในมหาวิทยาลัยแมโจ เปดเวลา ๐๖.๐๐ น. และปดเวลา ๒๒.๐๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง ขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ



และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม : ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�

๔๒

   ๔. ขอหามและการลงโทษ

    ๔.๑ ผูอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยจะตองละเวนการกระทําอันเปนขอหามตอไปนี้

     ๑. หามกอการทะเลาะวิวาทในหอพัก

     ๒. หามเสพหรือมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สารเสพติดใหโทษ และของมึนเมาอื่นๆ

ภายในหอพัก รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ชวนสงสัย เชน มีขวดหรือกระปองเปลาที่ใชบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยูภายใน

หองพัก มีอุปกรณการเสพสิ่งมึนเมาตางๆ เปนตน

     ๓. หามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารหอพัก โดยเฉพาะภายในบริเวณหองพัก

     ๔. หามนําอาวุธหรือวัตถุระเบิดเขามา หรือมีไวในครอบครองในบริเวณหอพัก

     ๕. หามนํากาซหรือเชื้อเพลิงอันอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยมาไวในหอพัก

     ๖. หามใชอุปกรณที่ตองใชกําลังไฟฟาแรงสูง นอกเหนือจากประเภทที่กําหนดไวในหอพัก

และประกาศของมหาวิทยาลัย

     ๗. หามประกอบอาหารภายในหอพัก

     ๘. หามนํานักศึกษาหรือบุคคลอื่นท่ีมิไดพักอาศัยในหอพักน้ันๆ หรือบุคคลตางเพศเขามาพักหรือ

เขาไปในหองพักโดยมิไดรับอนุญาต

     ๙. หามถอดถอน ดัดแปลง หรือโยกยายอุปกรณทุกชนิดท่ีเปนของใชประจําของหอพักหรือ

ภายในหองพัก ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณอื่นใดที่มิไดรับอนุญาต

     ๑๐. หามกระทําการใดๆ อันเปนการกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญแกผูอื่น ในบริเวณหอพัก

     ๑๑. หามกระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร และทรัพยสินของหอพัก

     ๑๒. หามติดประกาศ เอกสาร หรือโปสเตอรใดๆ ในบริเวณหอพัก เวนแตจะไดรับอนุญาต

โดยตองติดประกาศในที่ซึ่งงานหอพักจัดไวให

     ๑๓. หามเลนการพนันหรือมีวัสดุอุปกรณในการเลนการพนันทุกชนิดภายในหอพัก 

     ๑๔. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก

     ๑๕. หามทําการแกไขซอมแซมรถทุกประเภท ภายในบริเวณหอพัก

     ๑๖. หามแสดงกิริยาวาจาที่ไมสุภาพ และความประพฤติที่ไมเหมาะสม

     ๑๗. หามนัดประชุม จัดกิจกรรม หรือจัดงานรื่นเริงใดๆ ในบริเวณหอพักโดยไมไดรับอนุญาต

     ๑๘. หามฝาฝนคําสั่งหรือคําตักเตือนของคณะกรรมการหอพัก อาจารยที่ปรึกษาหอพัก และ

บุคลากรงานหอพัก 

     ๑๙. หามนักศึกษาออกไปนอนคางคืนภายนอกหอพักโดยมิไดรับอนุญาต หากนักศึกษามีความจําเปน

จะตองขออนุญาตเปนเอกสารเสนอตอหัวหนางานหอพัก โดยจะตองย่ืนหนังสือลวงหนาอยางนอย ๑ วัน และจะตองกลับ

เขาหอพักตามระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต

     ๒๐. นักศึกษาจะตองกลับเขาหอพักกอนเวลาปดหอพัก (กอน ๒๒.๐๐ น.) และจะตองไมออก

จากหอพักกอนเวลาเปดหอพัก (กอน ๐๖.๐๐ น.)

     ๒๑. หามมิใหบุคคลอ่ืนเขาพักในนามของตนเอง และหามบุคคลที่ไมไดพักอาศัยอยูภายในหอพักนั้นๆ

ขึ้นบนอาคารหอพัก

     ๒๒. หามประพฤติเสื่อมเสียเชิงชูสาวในบริเวณหอพัก

     ๒๓. หามลักทรัพยหรือจงใจทําลายทรัพยสินของหอพักหรือของผูอื่น

     ๒๔. หามปนอาคารหอพัก รวมถึงรั้วของหอพัก

     ๒๕. หามนั่งที่ระเบียงหลังหองพัก

     ๒๖. หามเมาสุราอาละวาด หรือสงเสียงดังภายในหอพัก

     ๒๗. หามสวมใสรองเทาอื่นใดในหอพัก ยกเวนรองเทาผา

     ๒๘. หามนําสมบัติของสวนรวมไปใชเปนสมบัติสวนตัว

     ๒๙. หามทิ้งผง ฝุน หรือขยะ ในบริเวณระเบียงหนาหองและหลังหองพัก
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๔๓

     ๓๐. หามแชผาหรือจานชามทิ้งไวในอางซัก-ลาง ที่งานหอพักจัดไวให

     ๓๑. นักศึกษาตองแยกขยะแหง-ขยะเปยก ใหเรียบรอย และนําใสในภาชนะบรรจุที่งานหอพักจัดไวให

หากมีขยะเปยกตองนําลงมาทิ้งในภาชนะบรรจุชั้นลางของหอพักโดยเร็ว

     ๓๒. หามซักผาภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.

     ๓๓. หามตากผา พาดผา หรือวางสิ่งของตางๆ รวมถึงกระถางดอกไมไวบนระเบียงดานหนาหรือ

ระเบียงดานหลังหองพัก

     ๓๔. หามแตงกายไมสุภาพ เชน ชุดนอน กางเกงขาสั้น ในบริเวณชั้นลางของอาคารหอพัก

     ๓๕. หามตะโกนพูดคุยขามชั้น ขามอาคาร หรือสงเสียงรบกวนผูอื่น

     ๓๖. หามนักศึกษาชายเขาไปในบริเวณหอพักนักศึกษาหญิง และหามนักศึกษาหญิงเขาไป

ในบริเวณหอพักนักศึกษาชาย ในระหวางเวลา ๒๐:๐๐ น. ถึง ๐๖:๐๐ น.

     ๓๗. หามนําเศษอาหารไปทิ้งในถาดรองเครื่องทํานํ้าเย็นหรือในอางซักลาง

     ๔๐. หามใชไฟฟาในจุดที่กําหนดใหรีดผาเพื่อการอยางอื่น

     ๔๑. หามถอดรองเทาผาไวบริเวณหนาบันไดทางเขาหอพัก หรือหองธุรการ

     ๔๒. หามนํารองเทาทุกชนิดมาวางไวบริเวณทางเดินหนาหองพัก

     ๔๓. นักศึกษาที่เขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย จะตองเขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้น

     ๔๔. หามขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต บนทางเดินเทาในบริเวณหอพัก และตองจอดรถไว

ในพื้นที่ที่กําหนดอยางเปนระเบียบ

     ๔๕. หามนักศึกษาจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค และใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในหอพัก

     ๔๖. หามบุรุษเขาในหองดูโทรทัศนหรือหองอานหนังสือของหอพักนักศึกษาหญิง และหามสตรีเขา

ในหองดูโทรทัศนหรือหองอานหนังสือของหอพักนักศึกษาชาย

     ๔๗. นักศึกษาจะตองไมประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา

   ๕. บทลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ

    ๕.๑ สําหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพฤติกรรมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

จะถูกพิจารณาลงโทษดังตอไปนี้

     ๑. ตักเตือน

     ๒. พัฒนาหอพัก ทําทัณฑบน หรือยึดอุปกรณในการกระทําความผิดนั้นๆ

     ๓. การตัดคะแนนความประพฤติ ตามหลักเกณฑดังนี้

      ๓.๑ เขาหอพักภายหลังเวลาหอพักปด ๓ ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติจํานวน ๑๐ คะแนน

      ๓.๒ ขาดเช็คชื่อหอพักจํานวน ๓-๕ ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติจํานวน ๑๐ คะแนน

      ๓.๓ ขาดเช็คชื่อหอพักจํานวน ๖-๘ ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติจํานวน ๑๕ คะแนน

      ๓.๔ ขาดเช็คชื่อหอพักจํานวน ๙-๑๑ ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติจํานวน ๒๐ คะแนน

      ๓.๕ ขาดเช็คชื่อหอพักจํานวน ๑๒ ครั้งขึ้นไป ตัดคะแนนความประพฤติจํานวน ๒๕ คะแนน

      ๓.๖ การกระทําผิดอื่นๆ เชน ดื่มสุรา เลนการพนัน สงเสียงดัง หรือจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

ภายในหอพัก จะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา ในทุกกรณี

      การลงโทษกรณีขาดเช็คชื่อ

       ๑. ขาดเช็คชื่อ ๑ ครั้ง ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ชั่วโมง 

เขารวมกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง

       ๒. ขาดเช็คชื่อ ๒ ครั้ง ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 

เขารวมกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย ๔ ครั้ง และแจงใหผูปกครองทราบ

       ๓. กรณีขาดเช็คชื่อครบ ๓ ครั้ง สงตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งนักศึกษาจะตองลงชื่อ

รับทราบในการกระทําผิดกอนการตัดคะแนน หากนักศึกษาไมมาติดตอกับเจาหนาท่ีงานหอพัก จะสงรายช่ือนักศึกษา

ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อระงับการลงทะเบียน
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      การลงโทษกรณีเขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก

       ๑. เขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก ๑ ครั้ง ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ ชั่วโมง

       ๒. เขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก ๒ ครั้ง ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๖ ชั่วโมง เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ๑ ครั้ง และแจงใหผูปกครองทราบ

       ๓. กรณีเขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก ๓ ครั้ง สงตัดคะแนนความประพฤติตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา

       ๔. นอกเหนือจากการลงโทษตามระเบียบของหอพักแลว นักศึกษาอาจจะถูกลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษาอีกดวย หากความผิดนั้นเปนความผิดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา

   ๖. การขออนุญาตลาออกนอกหอพัก

    ๖.๑ การขออนุญาตลาออกนอกหอพัก (คางคืน) ในชวงวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จะตองมีผูปกครอง

เปนผูลงชื่อรับตัวออกจากหอพัก หรือมีหลักฐานอ่ืนๆ จากผูปกครอง หรือไดรับการอนุญาตจากผูปกครองทางโทรศัพท

ซึ่งงานหอพักจะพิจารณาอนุญาตเปนกรณีๆ ไป

    ๖.๒ อนุญาตใหนักศึกษาลาออกนอกหอพัก (คางคืน) ไดไมเกิน ๓ วัน ตอสัปดาห (เฉพาะวันศุกร

วันเสาร และวันอาทิตย) ในกรณีที่นักศึกษาขออนุญาตดวยตนเอง

    ๖.๓ การขออนุญาตออกนอกหอพัก จะตองทําเรื่องลาออกนอกหอพักตามแบบฟอรมที่งานหอพัก

กําหนด โดยดําเนินการลวงหนาอยางนอย ๑ วัน

    ๖.๔ ทุกครั้งที่มีการลาออกนอกหอพัก (คางคืน) จะตองลงชื่อในสมุดเขา-ออก หอพัก ทุกครั้ง

   ๗. การกลับเขาหอพักภายหลังเวลาปดหอพัก

    การเขาหอพักภายหลังเวลาปดหอพัก (หลังเวลา ๒๒.๐๐ น.) ทั้งกรณีที่มีหนังสือขออนุญาต

เปนลายลักษณอักษร หรือกรณีที่ไมมีหนังสือขออนุญาต นักศึกษาจะตองลงชื่อในสมุดเขาหอพักทุกคร้ัง หากเจาหนาที่

ตรวจสอบพบวาไมมีหนังสือขออนุญาต นักศึกษาจะตองถูกลงโทษตามหลักเกณฑที่งานหอพักกําหนด ทั้งนี้ หากนักศึกษา

ลงชื่อโดยแอบอางชื่อของผูอื่น หรือกรอกขอมูลอันเปนเท็จ นักศึกษาจะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในสถานหนัก

   ๘. รายการเครื่องใชไฟฟาที่อนุญาตใหใชไดภายในหองพัก

    ๑. โคมไฟฟา    ๕. เครื่องเปาผม เครื่องหนีบผม

    ๒. เตารีดไฟฟา    ๖. กระติกนํ้ารอนชนิดตัดไฟอัตโนมัติ

    ๓. หมอหุงขาวไฟฟา   ๗. วิทยุขนาดไมเกิน ๕๐ วัตต

    ๔. พัดลม    ๘. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร

   สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถนํามาใชไดประกอบดวย CPU จอ เมาส แปนพิมพ และเครื่องพิมพเทานั้น

หากมีอุปกรณอื่นนอกเหนือจากท่ีอนุญาต งานหอพักจะเก็บอุปกรณดังกลาวเพื่อลดปญหาการรบกวนเพื่อนรวมหองและ

การใชกระแสไฟฟาเกินกําลัง และใหนักศึกษามาติดตอขอรับคืนเมื่อยกเลิกสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

   ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

                 ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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๔๕

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ไดประกาศขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับ

หอพักเอกชนในเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ ไปแลว นั้น

   เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับหอพักเอกชนในเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ เปนไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงใหยกเลิกประกาศดังกลาวและออกประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง ขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับหอพักเอกชนในเครือขาย

มหาวิทยาลัยแมโจดังนี้

   ๑. ขอหามและขอควรปฏิบัติ

     นักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน ผูอาศัยในหอพักเอกชนเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ

ตองละเวนการกระทําอันเปนขอหามและควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้

     ๑. หามฝาฝนคําสั่ง หรือคําตักเตือน รวมทั้งไมแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอย และความประพฤติ

      ไมเหมาะสม ตอผูประกอบกิจการหอพักหรือผูจัดการหอพัก ตลอดจนคณะกรรมการหอพักเอกชน

      ในเครือขาย มหาวิทยาลัยแมโจ

     ๒. หามนอนคางคืนภายนอกหอพัก ที่มิใชหอพักเอกชนที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดให เพื่อปองกัน

      ไมใหเกิดอันตราย แตในกรณีที่มีความจําเปน ควรแจงใหผู ประกอบกิจการหอพักหรือ

      ผูจัดการหอพักในฐานะเจาบานทราบกอน

     ๓. หามกลับเขาหอพักหลังเวลา ๒๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบหอพักเอกชนในเครือขาย

      มหาวิทยาลัยแมโจนั้นๆ รวมทั้งการจัดระเบียบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชนแกนักศึกษา

     ๔. หามนําบุคคลอื่นที่ไมใชผูพัก หรือบุคคลตางเพศ มาพักหรือเขาไปในหองพัก

     ๕. หามประพฤติเสื่อมเสียในทางชูสาว หรือละเมิดทางเพศในหอพัก

     ๖. หามเสพหรือมีไวในครอบครองซึ่งสุรา หรือยาเสพติดใหโทษ และของมึนเมาอื่นๆ ในหอพัก

     ๗. หามลักทรัพย หรือจงใจทําลายทรัพยสินของหอพัก หรือผูอื่นในหอพัก

     ๘. หามนําสมบัติของผูอื่น และของสวนรวมไปใชเปนสมบัติสวนตัว

     ๙. หามเลนการพนันทุกชนิดในหอพัก

     ๑๐. หามสูบบุหร่ีในบริเวณหอพักที่จัดเปนพื้นที่สวนรวม ซึ่งควันหรือสวนประกอบของบุหรี่จะไปรบกวน

      ผูพักอาศัยในหอพัก

     ๑๑. หามนําอาวุธปน และวัตถุระเบิด หรืออุปกรณเครื่องมือที่เปนอันตรายมีไวในครอบครองในหอพัก

     ๑๒. หามนํากาซ และเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันอาจกอใหเกิดอันตราย หรืออัคคีภัย มาไวในหอพัก

     ๑๓. หามกระทําการใดๆ อันเปนการกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกอการทะเลาะวิวาทในบริเวณหอพัก

     ๑๔. หามตะโกนพูดคุยขามชั้น ขามอาคาร หรือสงเสียงรบกวนผูอื่น

     ๑๕. หามรีดผาบนที่นอนโดยเด็ดขาด เกรงวาจะเกิดอัคคีภัย

     ๑๖. หามประกอบอาหารประเภทผัดทอดดวยน้ํามัน หรือนําอาหารกลิ่นฉุนเขามารับประทาน

      สงกลิ่นรบกวนผูอื่นในหอพัก

     ๑๗. หามตากหรือพาดผา สิ่งของ รวมถึงกระถางปลูกตนไมบนระเบียงดานหนาหรือดานหลังหองพัก

     ๑๘. หามกวาดขยะ หรือทิ้งขยะบริเวณระเบียงหองและหลังหองพัก

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง ขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับหอพักเอกชนในเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ
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     ๑๙. หามกระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร และทรัพยสินของหอพัก

     ๒๐. หามติดประกาศ เอกสาร สติกเกอร หรือโปสเตอรใดๆ ในบริเวณหอพัก เวนแตจะไดรับอนุญาต

      โดยตองติดประกาศในที่ซึ่งหอพักจัดไวใหเทานั้น

     ๒๑. หามถอดถอน ดัดแปลง และโยกยายอุปกรณทุกชนิดท่ีเปนของใชประจําของหอพัก หรือ 

      ภายในหองพักอาศัย ตลอดจนการตอกตะปู การเจาะผนังหอง การติดกาวผนังหอง และการติดตั้ง

      อุปกรณอื่นใดที่มิไดรับอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

     ๒๒. หามนั่งบนขอบผนังกั้นของระเบียง หรือปนขึ้นลงหอพัก

     ๒๓. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในหองพักอาศัย หรือบริเวณหอพัก

     ๒๔. หามนัดประชุม จัดกิจกรรม หรืองานรื่นเริงใดๆ ในหอพักโดยไมไดรับอนุญาต

     ๒๕. ที่นอน และหมอนประจําในหองพัก นักศึกษาจะตองจัดผาปูที่นอน หรือใสปลอกหมอนใหเรียบรอย

      กอนใชทุกครั้ง

     ๒๖. นักศึกษาผูเชาตองมีถังขยะในหองพัก พรอมทั้งนํามาทิ้งลงในถังขยะใหญหนาหองพักหรือที่จัดไวให

      โดยแยกขยะเปยกขยะแหง ไมควรทิ้งขยะ ผาอนามัยลงอางลางหนา และโถสวม

     ๒๗. นักศึกษาที่เขาพักในหอพักเอกชนในเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ จะตองเขารวมกิจกรรม หรือ

      โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือตามที่สโมสรของคณะจัดขึ้นโดยไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

     ๒๘. นักศึกษาผูเชาหองตองอาน และศึกษาเงื่อนไข ขอตกลงในสัญญาเชาหองใหเขาใจอยางชัดเจน 

      เพื่อปองกันความเขาใจคลาดเคลื่อนในภายหลัง และใหขอสําเนาสัญญาคูฉบับจากผูประกอบกิจการ

      หอพักเก็บรักษาไว จํานวน ๑ ชุด สวนใบเสร็จชําระคาใชจายตางๆ ในแตละเดือนของหอพัก 

      ควรเก็บไวเปนหลักฐานทุกครั้ง

     ๒๙. นักศึกษาผูเชาจะสามารถเขาพักอาศัยไดหองละไมเกิน ๒ คน

     ๓๐. การยายเขาพักอาศัยหอพัก ใหนักศึกษาศึกษาขอปฏิบัติของหอพักนั้นๆ และตรวจสอบ

      ทรัพยสินภายในหองพักใหเรียบรอย หากมีสิ่งใดชํารุดเสียหายกอนเขาพักอาศัย ตองรีบแจง

      ใหผูประกอบกิจการหอพักหรือผูจัดการหอพักทราบโดยดวน ทั้งน้ี เพื่อปองกันไมใหถูกเรียก

      คาใชจายเพิ่มเติมในภายหลัง

     ๓๑. การยายออกจากหอพัก ใหนักศึกษาผูเชาหองพักแจงผูประกอบกิจการหอพักรับทราบกอนดําเนินการ

      ยายออกจากหอพัก โดยมีเอกสารบันทึกการสงคืนทรัพยสินภายในหองอยางเปนทางการ

      ไมควรยายออกโดยพลการ หรือไมบอกกลาว ซึ่งถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาเชา จะสง

      ผลกระทบกับนักศึกษาตามมา ซึ่งผูประกอบกิจการหอพักอาจจะไมคืนเงินประกันใหกับ

      นักศึกษา หรืออาจเรียกเก็บคาเชาหองในสวนตางจากเงินคาเชาลวงหนา

     ๓๒. นักศึกษาจะตองไมประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา

      พ.ศ. ๒๕๕๓

   ๒. บทลงโทษกรณีฝาฝนขอหามและขอปฏิบัติ

     ๑. ตักเตือน

     ๒. ทําทัณฑบนหรือภาคทัณฑ

     ๓. การกําหนดโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

  

   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

     ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

       ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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๔๗

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดที่พักใหนักศึกษาใหมหลักสูตร

๔ ป เทียบเขาเรียน นั้น เพื่อใหนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน มีคุณภาพชีวิตหรือมีสภาพความเปนอยูที่ดี

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีสภาพแวดลอมเหมาะสมในการศึกษาเลาเรียน ไดรับความสะดวก ตลอดจน

มหาวิทยาลัยสามารถกํากับดูแลความประพฤติของนักศึกษาไดอยางใกลชิด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงใหยกเลิก

ประกาศดังกลาวและใหนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน เขาพักในหอพักเอกชนที่เปนเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ 

เปนระยะเวลา ๑ ปการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเปนหอพักเอกชนที่ผานการพิจารณาเกณฑมาตรฐาน

ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ใหนักศึกษาใหม หลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน รายงานตัวเขาหอพักเอกชนเครือขายมหาวิทยาลัยแมโจ

ในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ

และรายงานตัวเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑ ณ กลุมอาคารหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังจากรายงานตัวเขาหอพักเอกชนแลว (ขอใหนักศึกษาจัดเตรียม

สัมภาระที่จําเปนในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)

   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การจัดที่พักใหนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ



และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม : ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�

๔๘

   อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแจงยายทะเบียนบาน น้ัน

เพ่ือใหที่อยู ของนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔-๕ ป และหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน (ยกเวนนักศึกษาภาคสมทบ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดแพร เปนไปดวยความเรียบรอย เปนปจจุบัน และเปนไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๔

วาดวยการยายที่อยู มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย จึงใหนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ - ๕ ป และหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน

(ยกเวนนักศึกษาภาคสมทบ) ยายทะเบียนบานไปอยูบานเลขท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว สามารถยาย

กลับภูมิลําเนาเดิมไดตอไป ทั้งน้ี เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ ไดแก การใชที่อยูปจจุบันไปทําธุรกรรมตางๆ การจัดทําใบขับขี่ 

การเลือกตั้งใดๆ โดยไมตองกลับภูมิลําเนา การเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับตางๆ การฝกงาน การทําบัตรประจําตัวประชาชน

และการติดตอประสานงานตางๆ เปนตน

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงใหยกเลิก

ประกาศดังกลาวและใหนักศึกษาใหมหลักสูตร ๔ - ๕ ป และหลักสูตร ๔ ป เทียบเขาเรียน (ยกเวนนักศึกษาภาคสมทบ) 

ทุกคนยายทะเบียนบานไปยังมหาวิทยาลัยแมโจตามพื้นที่การศึกษานั้นๆ ไดแก

   ๑. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ยายเขาบานเลขที่ ๖๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม (อําเภอตางๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่อยูใกลเคียงไมตองยายเขา)

   ๒. มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร จังหวัดชุมพร ยายเขาบานเลขที่ ๙๙ หมูที่ ๕ ตําบลละแม อําเภอละแม 

จังหวัดชุมพร 

   ๓. มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร ยายเขาบานเลขที่ ๑๗ หมูที่ ๓ ตําบลแมทราย 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

       ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การแจงยายทะเบียนบาน

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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๔๙

   ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีความมุ งหมายในการที่จะผลิตบัณฑิตที่อุดมดวยปญญา อดทน สู งาน

มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม เพื่อความเจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปนรากฐาน จึงไดกําหนด

เปนนโยบายใหนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจทุกคน ตองผานการเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

นักศึกษา โดยแยกตามศาสนาท่ีตนเองนับถืออยู โดยกําหนดใหเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   หากนักศึกษาผูใดเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ไมครบจํานวน ๑ ครั้ง  

จะตองเขารวมโครงการใหม และชําระคาลงทะเบียนใหมในปการศึกษา ๒๕๖๒

   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

       ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

(อาจารยชัช พชรธรรมกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ



และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม : ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�

๕๐

   ตามอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดประกาศเรื่องมาตรฐานของ

นักศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ไปแลวน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถทางดาน ICT ทั้งนี้นักศึกษาทุกคน จะตองสอบผานการวัดมาตรฐานทางดาน ICT ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ยกเวน นักศึกษาที่ไดรับวุฒิบัตรรับรองตามมาตรฐานสากลทางดาน ICT (ตามรายชื่อวุฒิบัตรตามมาตรฐานสากล

รับรองแนบทาย) จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศไวดังนี้

   ๑. ใหนักศึกษาเขารับการทดสอบความสามารถทางดาน ICT ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากผานเกณฑ จะไดรับเกรด S ปรากฏในใบรับรองผลการเรียน (transcript) หากสอบไมผานนักศึกษาสามารถ

เลือกชองทางการเรียนได ดังนี้

    (๑) ศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผานระบบ E-learning ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น

    (๒) ศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเองตามอัธยาศัย

    (๓) เขารวมฝกอบรมภาคปฏิบัติ ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น จะไดรับคะแนนวิชาละ ๑๐ คะแนน

ประกอบดวย วิชาการใชงาน Microsoft Word, การใชงาน Microsoft Excel, การใชงาน Microsoft PowerPoint

โดยสามารถนําคะแนนที่ได มารวมกับคะแนนสอบวัดมาตรฐานทางดานไอซีทีไดอีก ๓๐ คะแนน

   ๒. นักศึกษาท่ีสอบผานสามารถลงทะเบียนสอบแกตัวไดจนกวาจะสอบผาน (เสียคาสมัครขอทดสอบครั้งละ 

๕๐ บาท) โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดใหมีการทดสอบ ดังนี้

    (๑) นักศึกษารวบรวมรายชื่อผูที่จะขอสอบครบ ๕๐ คน

    (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีการทดสอบเทอมละ ๑ ครั้ง โดยจะประกาศใหทราบลวงหนา

กอนการสอบ ๑ เดือน

             ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

(อาจารยรชฏ เชื้อวิโรจน)
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
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ความนํา

  ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลก (World Language) เพราะวาคนทั่วโลกนิยม

ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกันมากที่สุด และในระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) รวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ

ก็ใชภาษาอังกฤษกันมากที่สุด นอกจากนี้ ในกฎบัตร (ASEAN Charter) ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนจํานวน ๑๐ ประเทศใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอกัน

ดังนั้นจะเห็นไดวาภาษาอังกฤษจะเขามามีบทบาทตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางหลีกเลี่ยงไมได

  ดวยสาเหตุดังกลาวประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยแมโจจึงไดมีเกณฑการประเมินศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร

ทุกประเภททั้งนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการออกเปน ๖ ระดับ คือ A๑, A๒, B๑, B๒, C๑ 

และ C๒ ตามเกณฑระดับความสามารถทางภาษาของยุโรป (CEFR: Common European Frame of Reference on Language)

ในอดีตมหาวิทยาลัยไดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนผูประเมินความสามารถของตนเอง จึงยังขาดความเปนมาตรฐาน

และอาจไมถูกตองตามความเปนจริง จึงไดมีโครงการทดสอบความรูและความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้น

วัตถุประสงคของการทดสอบ

  ๑. เพื่อประเมินระดับศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกประเภทของมหาวิทยาลัยแมโจ

   วาแตละบุคคลอยูในระดับใด และในแตละระดับมีจํานวนมากนอยเพียงใด

  ๒. เพื่อใหผูเขารับการทดสอบไดรับทราบระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเองที่แทจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน

   ในการแสวงหาวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับตนเองได

  ๓. เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูท่ีสามารถพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

   ของตนเองใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น

  ๔. เพ่ือแสวงหาขอมูลเบื้องตน ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดถูกตอง

   ตามสภาพความเปนจริงตอไป

  ๕. เพ่ือเปนการเพิ่มพูนศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

   ใหมีความพรอมสําหรับกาวสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกตอไป

ชื่อของแบบทดสอบ

  แบบทดสอบประเมินเชิงวินิจฉัยสมิทธิภาพดานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแมโจ (Maejo University Diagnostic 

Evaluation of English Proficiency : MJU-DEEP) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลักษณะของแบบทดสอบ DEEP

  ๑. เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก

  ๒. มีขอทดสอบทั้งหมด ๑๒๐ ขอ

  ๓. สอบวัดทั้งหมด ๔ ทักษะ

  ๔. ขอทดสอบจัดเรียงจากขอที่งายที่สุดในระดับเริ่มตน (A๑: Beginning) ไปหาขอที่ยากที่สุดในระดับสูงกวาปานกลาง

(High Intermediate) หรือตํ่ากวาระดับกาวหนา (C๑: Low Advanced)

  ๕. ใชเวลาสอบทั้งหมด ๑๐๐ นาที

ลักษณะของการทดสอบแตละทักษะ

  ๑. ทักษะการฟงเขาใจความ (Listening Comprehension) มีทั้งหมด ๓๐ ขอ แบงเปนดังนี้

   a. ฟงคําถามแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง (Listen to a question and choose the correct answer)

   b. ฟงประโยคแลวเลือกรูปภาพที่ถูกตอง (Listen to a sentence and choose the correct picture)

   c. ฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม (Listen to a dialogue and then answer the questions)

คูมือเตรียมสอบแบบทดสอบ MJU-DEEP



และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม : ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�
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  ๒. ทักษะไวยากรณ (Grammar) มีทั้งหมด ๓๐ ขอ แบงเปนดังนี้

   a. เลือกคําที่กําหนดใหแลวนําไปเติมลงในที่วาง (Choose the correct words to fill in the blank)

   b. เลือกประโยคสวนทายของประโยคที่ถูกตอง (Choose the grammatically sentence ending)

  ๓. ทักษะกึ่งการพูด (Semi-speaking) มีทั้งหมด ๓๐ ขอ แบงเปนดังนี้

  อานบทสนทนาแลว

   a. เลือกคําที่กําหนดใหเพื่อนําไปเติมในที่วางใหไดความถูกตอง (Choose the best words to fill in the blanks)

   b. เลือกคําตอบที่ถูกตองตามความในบทสนทนา (Choose the correct answer about the conversation)

  ๔. ทักษะการอานเขาใจความ (Reading Comprehension) มีทั้งหมด ๓๐ ขอ แบงเปนดังนี้

  อานคําถามแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง เกี่ยวกับ

   a. การตูน (Comics)

   b. โฆษณา (Advertisements)

   c. ขอความสั้นๆ (Short informational paragraphs)

การดําเนินการสอบ

  ๑. ทดสอบทักษะการฟงกอน ๒๐ นาที

  ๒. ทดสอบทักษะที่เหลืออีก ๘๐ นาที

การสมัครสอบ

  ๑. ศูนยภาษาจัดสอบใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน เมื่อแรกเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจในเดือนมิถุนายน

ของแตละป โดยนักศึกษาไมตองเสียคาสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ๒. ศูนยภาษาจัดสอบใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ทุกคน กอนออกไปรวมโครงการสหกิจศึกษาในเดือนตุลาคมของแตละป

โดยนักศึกษาไมตองเสียคาสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น

ตัวอยางขอสอบแตละทักษะ

  ผูสนใจสามารถดูตัวอยางขอสอบไดจาก Link ตอไปนี้

  http://www.lc.mju.ac.th/file/announcments/Example_MJU_DEEP.pdf

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยแมโจมีนโยบายที่จะผลักดันใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษเปนท่ียอมรับของสังคมและสามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสม จึงกําหนดใหนักศึกษาเขารับการทดสอบ

สมิทธิภาพดานภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ กอนเขาศึกษาและกอนสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษา

ตองมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษในระดับสูงกวา B๑
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ลําดับ ชื่ออาคาร

 ๑. อาคารสํานักงานอธิการบดี (ที่ทําการผูบริหาร
  ผอ.สํานัก ผอ.กองตางๆ)
 ๒. อาคารคุณพระชวงเกษตรศิลปาการ
 ๓. อาคารแผพืชน (โดมพระราชทานปริญญาบัตรเดิม)
 ๔. สนามวังซาย หอนาฬกา
 ๕. อาคารศูนยภาษา บัณฑิตศึกษา
 ๖. อาคารเรียนรวม
 ๗. อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ
 ๘. อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (ไบโอ)
 ๙. สํานักหอสมุด
 ๑๐. อาคารคณะสังคมฯ (อาคารประเสริฐ ณ นคร)
 ๑๑. อาคารคณะวิทยาศาสตร
 ๑๒. อาคารคณะบริหารธุรกิจ
 ๑๓. อาคารเนื้อเยื่อ
 ๑๔. สนามกีฬากลางอินทนิล
 ๑๕. อาคารศูนยกีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙
 ๑๖. คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบสิ่งแวดลอม
 ๑๗. คณะผลิตกรรมการเกษตร
 ๑๘. อาคารสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
 ๑๙. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
 ๒๐. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ๒๑. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า
 ๒๒. อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร
 ๒๓. กลุมอาคารหอพักนักศึกษา (๑๐ หลัง)
 ๒๔. อาคารสมาคมศิษยเกาแมโจ
 ๒๕. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ๒๖. อาคารภาควิชาทรัพยากรดิน และสิ่งแวดลอม (ดินปุย)
 ๒๗. ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ
 ๒๘. สวนสุขภาพ ศ.ดร.บุญศรี วังซาย เทิดพระเกียรติ

ลําดับ ชื่ออาคาร

 ๒๙. อาคารอํานวย ยศสุข (ศูนยกิจการนักศึกษาแมโจ)
  ที่ตั้งกองกิจการนักศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษา
  และศิษยเกาสัมพันธ สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ
  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
 ๓๐. อาคารวุฒากาศ
 ๓๑. อาคารประทีปเสน สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยแมโจ
 ๓๒. อุทยานกลวยไมไทย เฉลิมพระเกียรติ
 ๓๓. หอเกียรติยศ
 ๓๔. ลานจตุรัสนานาชาติ
 ๓๕. อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา
 ๓๖. อาคารหอประชุมชูติวัตร
 ๓๗. อาคารกลุมบานพักบุคลากร
 ๓๘. สนามกีฬาเทนนิส เปตอง
 ๓๙. สนามกีฬากลางแหงที่ ๒
 ๔๐. อาคารภาควิชาพืชไร
 ๔๑. อาคาร ๗๐ ป
 ๔๒. อาคาร ๘๐ ป
 ๔๓. สระอุบลรัตนราชกัญญา
 ๔๔. ตลาดคาวบอยมาเก็ต
 ๔๕. อาคารที่ประดิษฐาน พระเจาศิลานาคนอยเทพศรัทธานิมิตร
 ๔๖. คณะเศรษฐศาสตร
 ๔๗. อาคารจุฬาภรณ
 ๔๘. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๔๙. ภาควิชาพืชสวนประดับ
 ๕๐. วิทยาลัยบริหารศาสตร
 ๕๑. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
 ๕๒. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๕๓. ปมนํ้ามัน



รายนามที่ปรึกษาการจัดทําคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรม
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  อธิการบดี

  อาจารยชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี

  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา

  ผูอํานวยการกองแนะแนว และศิษยเกาสัมพันธ

รายนามคณะทํางานการจัดทําคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรม

“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ”

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา  ประธานคณะทํางาน

  นายปญญวัจน ชลวิชิต   คณะทํางาน

  นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร   คณะทํางาน

  นางอรณุตรา จากุญชร   คณะทํางาน

  นางสาวรัศมี อภิรมย   คณะทํางาน

  นางรุงนภา รินคํา    คณะทํางาน

  นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท  คณะทํางาน

  นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล  คณะทํางาน

  นายโกสินทร หลวงละ   คณะทํางาน

  นางพรลภัส พงษพานิช   คณะทํางาน

  นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญ  คณะทํางาน

  ประธานสภานักศึกษา   คณะทํางาน

  นายกองคการนักศึกษา   คณะทํางาน

  นางสกุณา เชาวพอง   คณะทํางานและเลขานุการ

  นายพงษสันต สมบัติ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

ออกแบบ/พิมพ :  

คณะทํางาน

“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ”

รายนามคณะทํางานการจัดทําคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรม

“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ”

“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ”

รายนามคณะทํางานการจัดทําคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรม

“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ”
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มหาวิทยาลัยแม�โจ�

๓๕

๑

๒

๓

๓

๒

๑

ผาผูกคอ (เนคไท) สีเขียว

เข็มกลัดผาผูกคอ รูปทรงกลม

ตรามหาวิทยาลัย

เข็มขัดสีดํา ขนาดกวาง 4 ซม.

หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

ทําดวยโลหะทองแดงรมดํา

มีคําวา “แมโจ”

ถุงเทาสั้นและรองเทาหุมสนสีดํา

กางเกงขายาว แบบเรียบ สุภาพ

สีกรมทาหรือสีดํา

เสื้อเชิ้ตสีขาว ผาอกตรงโดยตลอด

ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก มีกระเปาเสื้อ

ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม

หามผาปลายแขน

เครื่องแต�งกายนักศึกษาชาย
งานวันยัและพัฒนานกัศึกษา    กองกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัแม�โจ�
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และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม : ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�

๓๖

และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

คู�มือเตรียมความพร�อม :
และเสริมสร�างอัตลักษณ

�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑
คู�มือเตรียมความพร�อม :

และเสริมสร�างอัตลักษณ
�ความเป�นลูกแม�โจ�” ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑

 ก�อนเข�าร�วมกิจกรรม “พัฒ
นาศักยภาพนักศึกษาใหม�

คู�มือเตรียมความพร�อม :

๕

๔

๓

๒

๑

๑

๒ ๓
๔

๕

เสื้อเชิ้ตขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลาย

มีสาบนอกขวาทับอกซาย
เดินตะเข็บ ๒ เสน มีจีบตลอดแนว

กวาง ๓-๕ ซ.ม.

ชายตรง

ตอบาดานหลัง ตรงกลางแหลม
เดินตะเข็บ ๒ เสน

กวาง ๒-๓ ซ.ม.

กวาง ๔-๖ ซ.ม.

กระโปรงสีดํา ไมมีลวดลาย
ยาวปดเขา

ดานหนา ดานหลัง

ตรงกลางผาขึ้นแบบหางปลา
ความยาว ๑๐-๑๕ ซ.ม.

ขอบเอวกระโปรง
กวาง ๔ ซ.ม.

ติดเข็มกลัดมหาวิทยาลัย

ที่ปกเสื้อดานซาย

ติดกระดุม ๔-๖ เม็ด

ใหใชกระดุมโลหะสีเงิน

ดุมเปนรูปตรามหาวิทยาลัย

ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ ซ.ม.

ติดเข็มกลัดมหาวิทยาลัย

ที่อกเสื้อดานซาย

เข็มขัดสีดํา ขนาดกวาง ๔ ซ.ม.

หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

ทําดวยโลหะทองแดงรมดํา

มีคําวา “แมโจ”

ถุงเทาสั้นและรองเทาหุมสนสีดํา

แบบสุภาพ ไมมีลวดลาย

เครื่องแต�งกายนักศึกษาหญิง
งานวันยัและพัฒนานกัศึกษา    กองกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัแม�โจ�
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