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จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกล่่าสุุด
ของประเทศไทย ยัังคงส่่งผลกระทบให้้เกิิดการปรัับตััวของทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาคเศรษฐกิิจ สัังคม การศึึกษา
และการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ มีีความห่่วงใยในความปลอดภััยด้้านสุุขภาพ
ของนัักศึึกษาเป็็นสำำ�คััญ โดยได้้เร่่งดำำ�เนิินการประสานกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม เพื่่�อขอรัับวััคซีีนสำำ�หรัับนัักศึึกษาและบุุคลากรทั้้�งหมด และกำำ�หนดนโยบายในการดููแล
ให้้นัักศึึกษามีีความปลอดภััยจากการแพร่่ระบาดด้้วยการเรีียนระบบออนไลน์์ ผสมผสานกัับการเรีียน
แบบชั้้�นเรีียนปกติิซึ่่�งมีีมาตรการของสาธารณสุุขรองรัับอย่่างเคร่่งครััด
กระผมมีีความหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ในอนาคตอัันใกล้้ เมื่่�อเราผ่่านวิิกฤติิ COVID–19 ในครั้้�งนี้้�
ไปได้้ อนาคตของประเทศไทยจะเปลี่่� ย นไปในทางที่่� ดีี ขึ้้� น ขณะนี้้� แ พล็็ ต ฟอร์์ ม ทุุ ก อย่่ า งกำำ�ลัั ง
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว วิิถีีชีีวิิตตามวััฒนธรรมกำำ�ลัังปรัับตััวไปตามสถานการณ์์ของโลก เกษตรยุุคใหม่่
จะมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เทคโนโลยีีและนวััตกรรมของโลกสมััยใหม่่กำำ�ลัังเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
วิิถีีชีีวิิตที่่�เราต้้องเร่่งก้้าวให้้ทััน โดยหวัังว่่านัักศึึกษาของแม่่โจ้้ทุุกคนจะเร่่งพััฒนาตนเองให้้ทัันต่่อ
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี ด้้วยคุุณธรรมความกล้้าหาญ 3 ประการ “กล้้าคิิด
กล้้าถาม และกล้้าทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง”
มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ยัั ง คงยืืนหยัั ด ในการบ่่ ม เพาะกำำ�ลัั ง คนที่่� มีี คุุ ณ ภาพของแม่่ โ จ้้ ใ ห้้ เ ป็็ น
ผลผลิิตที่่�จะกลายเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของประเทศต่่อไป เรามุ่่�งมั่่�นพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ เพื่่�อเผยแพร่่
ออกสู่่�สัังคมชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง และขอร่่วมเป็็นพลัังสำำ�คััญของสัังคมในการพลิิกวิิกฤติิในครั้้�งนี้้�
ให้้ ก ลายเป็็ น โอกาสไปพร้้ อ มๆ กัั น โดยยัั ง คงยึึ ด มั่่� น ในอัั ตลัั ก ษณ์์ ที่่� ภ าคภูู มิิ ใ จในการเป็็ น
แหล่่งภููมิิปััญญาด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเกษตรของไทยมาอย่่างยาวนานสืืบต่่อไป

(รองศาสตราจารย์์ ดร.วีีระพล ทองมา)
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ (แม่่โจ้้รุ่�น่ ๔๙)

สารแสดงความยิินดีีกับั นัักศึึกษาใหม่่
รองศาสตราจารย์์ ดร.ญาณิิน โอภาสพััฒนกิิจ
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ขอแสดงความยิินดีีและขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 ซึ่่�งเป็็นอิินทนิิล
ช่่อที่่� 86 สู่่�รั้้�วแม่่โจ้้ นัับตั้้�งแต่่การก่่อตั้้�ง เมื่่�อ ปีี พ.ศ. 2477 โดยนโยบายการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย
แม่่โจ้้ สู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งชีีวิิต คืือ มหาวิิทยาลััยเกษตรอิินทรีีย์์ มหาวิิทยาลััยสีีเขีียวและ
มหาวิิทยาลััยเชิิงนิิเวศ (GO Eco University)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้มีีปรััชญา “มุ่่�งมั่่�นพััฒนาบััณฑิิตสู่่�ความเป็็นผู้้�อุุดมด้้วยปััญญา อดทน
สู้้�งาน เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม เพื่่�อความเจริิญรุ่่�งเรืืองวััฒนาของสัังคมไทยที่่�มีีการเกษตร
เป็็นรากฐาน” นั่่�นหมายความว่่ามหาวิิทยาลััยจะต้้องผลิิตกำำ�ลัังคนที่่�มีีคุุณภาพ พร้้อมด้้วยคุุณงาม
ความดีี เพื่่�อพััฒนาประเทศชาติิให้้เจริิญรุ่่�งเรืือง และเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม.ในยุุค
การปรัับเปลี่่�ยนเทคโนโลยีีอย่่างฉัับพลัันและสถานการณ์์โรคระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 ดัังนั้้�น
นัักศึึกษาต้้องตั้้�งใจศึึกษาหาความรู้้� พร้้อมเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง รวมทั้้�งฝึึกทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21
(21st century skills) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถวิิเคราะห์์และแก้้ไขปััญหาเฉพาะ
หน้้ า สื่่� อ สารได้้ ดีี และทำำ� งานร่่ ว มกัั บ คนอื่่� น ได้้ สอดคล้้ อ งกัั บ อัั ตลัั ก ษณ์์ ค วามเป็็ น ลูู ก แม่่ โ จ้้ คืื อ
“การพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาเป็็ น นัั ก ปฏิิ บัั ติิ ที่่� ทัั น ต่่อการเปลี่่� ย นแปลงและเป็็ น ผู้้�มีี คว ามเชี่่� ยวช าญ
ในสาขาวิิชา”
ในนามของมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า นัักศึึกษาทุุกคนจะตั้้�งใจศึึกษาเล่่าเรีียน
ใฝ่่ ห าความรู้้� เรีี ย นรู้้�ประสบการณ์์ ทั้้� ง ในชั้้� น เรีี ย นและนอกห้้ อ งเรีี ย นอย่่ า งมุ่่�งมั่่� น และตั้้� ง ใจ
พร้้อมทั้้�งเป็็นคนดีี มีีวิินััย ใฝ่่รู้้� คู่่�ความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง ครอบครััวและสัังคม โดยขอให้้สำำ�เร็็จ
การศึึกษาตามความคาดหวัังของตนเองและครอบครััว เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศไทย
ต่่อไปในอนาคต

(รองศาสตราจารย์์ ดร.ญาณิิน โอภาสพััฒนกิิจ)
รองอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

สารแสดงความยิินดีีกับั นัักศึึกษาใหม่่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.นิิโรจน์์ สิินณรงค์์
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ขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่เข้้าสู่่�รั้้�วมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
“มหาวิิทยาลััยแห่่งชีีวิิต” ที่่�มุ่่�งมั่่�นพััฒนาบััณฑิิตให้้เป็็นนััก
ปฏิิบััติิ อดทน สู้้�งาน ในฐานะที่่�เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อเสีียง
เป็็นที่่�ยอมรัับมา อย่่างยาวนานในเรื่่�องความรัักความสามััคคีีของชาวแม่่โจ้้ ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์สำำ�คััญของมหาวิิทยาลััย
ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักศึึกษาใหม่่และผู้้�ปกครองทุุกท่่านและขอยืืนยััน ว่่ามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ มีีความพร้้อม
ในการดููแลทุุกท่่านทั้้�งด้้านวิิชาการและวิิชาชีีวิิต โดยทางด้้าน “แนววิิชาการ” มหาวิิทยาลััยมีีศัักยภาพในการจััดการศึึกษา
ทุุ ก หลัั ก สูู ต รตามเกณฑ์์ ม าตรฐาน มีี ก ารเชื่่� อ มโยงภารกิิ จ ทั้้� ง ด้้ า นการเรีี ย นการสอน การวิิ จัั ย ของคณาจารย์์
การบริิการวิิชาการสู่่�สัังคมและทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม อย่่างมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษา เพื่่�อเป็็นการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ไปปรัับใช้้จริิงตามแนวทาง “การสร้้างปััญญา เพื่่�อแผ่่นดิิน” สำำ�หรัับด้้าน “วิิชาชีีวิิต” มหาวิิทยาลััยโดยกองพััฒนา
นัักศึึกษามีีความพร้้อมในการพััฒนานัักศึึกษาให้้เป็็นผู้้�ถึึงพร้้อมด้้วยปััญญาเพื่่�อการเป็็นพลเมืืองและบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพ
ผ่่านระบบการให้้บริิการดููแลสวััสดิิการนัักศึึกษา เช่่น ด้้านทุุนการศึึกษา ด้้านสุุขภาพอนามััยและการพยาบาล ด้้านบริิการ
และสวััสดิิการ ด้้านหอพัักนัักศึึกษา ด้้านวิินััยและพััฒนานัักศึึกษา ด้้านกีีฬาและนัันทนาการ ด้้านศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์
ด้้านกิิจกรรมนัักศึึกษา และด้้านอำำ�นวยการพััฒนานัักศึึกษา ซึ่่�งมีีความพร้้อมทั้้�งในระบบการสนัับสนุุน สถานที่่� และ
บุุคลากรในการดููแลนัักศึึกษา ตลอดระยะเวลาที่่�ศึึกษาในมหาวิิทยาลััย ผ่่านการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการทำำ�
กิิ จ กรรมนัั กศึึก ษาร่่วมกัั บองค์์ก ารนัั ก ศึึกษา สภานัั กศึึ กษา สโมสรนัั กศึึ กษาและชมรมนัั กศึึ กษา ตามแนวที่่� ว่่า
“วิิชาการช่่วยให้้มีีงานทำำ� กิิจกรรมช่่วยให้้ทำำ�งานเป็็น” ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเติิมเต็็มชีีวิิตนัักศึึกษาแม่่โจ้้ ให้้สมบููรณ์์แบบ
ทั้้�งด้้านวิิชาการและวิิชาชีีวิิตในสัังคมยุุคใหม่่
ในฐานะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยที่่�ได้้รัับมอบหมายจากท่่านอธิิการบดีีให้้ดููแลงานด้้านการพััฒนานัักศึึกษา
ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักศึึกษาใหม่่ทุุกท่่าน ที่่�ได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้าศึึกษาต่่อใน มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ขอให้้ความมั่่�นใจ
ว่่ามหาวิิทยาลััยจะใช้้กำำ�ลัังและศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อพััฒนาทุุกคนให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพสููงสุุด ขอให้้ทุุกคน
ตั้้�งใจศึึกษาเล่่าเรีียนอย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถและเก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์ชีีวิิตจากมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ให้้มากที่่�สุุด
เพื่่�อพััฒนาตนเองให้้มีีความพร้้อมในการพััฒนาสัังคมในอนาคตต่่อไป
	ยิินดีีต้้อนรัับอิินทนิิลช่่อใหม่่
(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.นิิโรจน์์ สิินณรงค์์)
รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
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8	ขั้้�นตอนการเข้้าร่่วมโครงการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์
		ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
9	กำำ�หนดการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์
		ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
10	สิ่่�งที่่�นักั ศึึกษาใหม่่และผู้้�ปกครองควรทราบก่่อนการเข้้าพัักภายในหอพััก
		ของมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
11	ข้้อแนะนำำ�นักั ศึึกษา
12	ด้้านทุุนการศึึกษา และบริิการให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา
13	การกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืมื เพื่่อ� การศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
		ปีีการศึึกษา 2564
17	การประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
17	การบริิการประกัันภััยอุุบัติั เิ หตุุกลุ่่�ม
18	การผ่่อนผัันการตรวจเลืือกเข้้ารัับราชทหารกองประจำำ�การ
19	การรัับ – ส่่ง พััสดุุไปรษณีีย์์
21	ข้้อแนะนำำ�ผู้้�ปกครอง
22	ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ว่า่ ด้้วยวิินัยั นัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
28	ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ว่า่ ด้้วยเครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
31 เครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษาชาย
32 เครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษาหญิิง
33 ระเบีียบมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร
		 เพื่่อ� พััฒนานัักศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. ๒๕๕๗
35	ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เรื่่อ� ง การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร
		 ซึ่ง�่ กำำ�หนดให้้นักั ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เข้้าร่่วมในลัักษณะบัังคัับเลืือกระดัับมหาวิิทยาลััย
38	ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เรื่่อ� ง ข้้อปฏิิบัติั แิ ละข้้อห้้ามเกี่่�ยวกัับหอพัักนักั ศึึกษา
		 มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
43	ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เรื่่อ� ง การแจ้้งย้้ายทะเบีียนบ้้าน
44 แผนที่่�มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
45 คณะทำำ�งาน
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คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

สิ่่ง� ที่่�นักั ศึึกษาต้้องรัับทราบและถืือปฏิิบัติั ิ
			 ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาตั้้� ง ใจศึึ ก ษารายละเอีี ย ดในคู่่�มืือให้้ ชัั ด เจน หากมีี ปัั ญ หาส่่ ว นใดให้้ ติิ ด ต่่ อ สอบถาม
หมายเลขโทรศััพท์์ ดัังนี้้�
รายละเอีียดคู่่�มืือ
การรายงานเพื่่�อขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
• การประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า (บััตรทอง)
• การประกัันอุุบััติิเหตุุ

หอพัักสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
กยศ.

เชีียงใหม่่

ชุุมพร

054-648593
ต่่อ 6932

077-544068

053-873460
053-873469
053-873074-5
053-873080-89
053-873183
/3188/3189
053-873183-4
053-873067-68

ด้้านทุุนการศึึกษาและให้้คำ�ำ ปรึึกษา
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนา
	นัักศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ด้้านวิินััยนัักศึึกษาและเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา 053-873072-73
การบริิการและสวััสดิิการนัักศึึกษา
053-873070
• การแจ้้งย้้ายทะเบีียนราษฎร์์
• การผ่่อนผัันการตรวจเลืือกเข้้ารัับราชการทหาร
• ด้้านนัักศึึกษาวิิชาทหาร
การรัับ-ส่่ง พััสดุุไปรษณีีย์์
หมายเลขกลาง มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

แพร่่

053-873060-61
053-873000

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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การรายงานตััวขึ้้น� ทะเบีียนนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์
วัันที่่� 2-15 มิิถุุนายน 2564
1. เอกสารที่่�ใช้้ในการรายงานตััว ต้้องเป็็นไฟล์์ PDF และมีีความชััดเจนเท่่านั้้�น
2.	จััดเตรีียมไฟล์์ผ่่านมืือถืือ โดยใช้้โปรแกรม Microsoft Lens- PDF Scanner
3.	ทำำ�การสแกนเอกสาร
		
ตััวอย่่าง การสแกนเอกสารและเอกสารที่่�ต้้องเตรีียม
		ดููที่่� http://www.admissions.mju.ac.th/main.aspx
คู่่�มืือรายงานตััวออนไลน์์
	หากมีีข้้อสอบถามเพิ่่�มเติิม โทรศััพท์์ 0 5387 3460 และ 0 5387 3469
	หรืือส่่งข้้อความที่่�เพจ https://www.facebook.com/MJUAdmission
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คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

ขั้้น� ตอนการเข้้าร่่วมโครงการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
งานทุุ น การศึึ ก ษาและให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ จะจัั ด โครงการ
ปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์ ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ ดัังต่่อไปนี้้�
	ดำำ�เนิินนการถ่่ายทอดสดจากส่่วนกลางมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ณ ห้้องประชุุมอาคม กาญจนประโชติิ
ชั้้� น ๔ อาคารอำำ� นวย ยศสุุ ข กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ พ ร้้ อ มกัั น ทุุ ก คณะ/วิิ ท ยาเขต
ผ่่านระบบออนไลน์์ โปรแกรม MICROSOFT TEAMS โดยนัักศึึกษาใหม่่ทุุกคน ต้้องเข้้าร่่วมโครงการปฐมนิิเทศ
นัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์ ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ ทุุกคน เป็็นกิิจกรรมมหาวิิทยาลััยสามารถ
สอบถามรายละเอีี ย ดได้้ ที่่� งานทุุ น การศึึ ก ษาและให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้
เบอร์์โทรศััพท์์ 053 873183, 053 873184
หมายเหตุุ

๑. ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิค-19 มหาวิิทยาลััย
แม่่โจ้้ จะจััดโครงการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์ พร้้อมกััน คืือ
		 - มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เชีียงใหม่่
		 - มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิฯ
		 - มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร
๒. กรณีี นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ได้้ เ ข้้ า มาอยู่่�ในหอพัั ก ของมหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ เ รีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว ขอให้้ ค ณะ/
สาขาวิิชา จััดเตรีียมสถานที่่� นััดจุุดรวมพลให้้นัักศึึกษาใหม่่เข้้าร่่วมโครงการฯ และให้้ปฏิิบััติิตามมาตรการ
ป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดโรคติิดต่่อดัังกล่่าว เช่่น เว้้นระยะห่่างในการนั่่�งฟััง สวมใส่่ผ้้าปิิดปาก
เป็็นต้้น
๓. กรณีีนัักศึึกษาใหม่่ ที่่�ยัังอยู่่�ในภููมิิลำำ�เนาของตนเอง และไม่่ได้้เข้้ามาอยู่่�ในหอพัักมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ให้้เข้้าร่่วมโครงการปฐมนิิเทศดัังกล่่าวได้้ ผ่่านระบบออนไลน์์ โปรแกรม MICROSOFT TEAMS
๔.	ถ้้าหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงในการจััดโครงการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ งานทุุนการศึึกษาและ
ให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา จะแจ้้ ง ให้้ ทุุ ก ท่่ า นทราบ ผ่่ า น website ของกองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้
(www.stu2.mju.ac.th)

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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กำำ�หนดการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ผ่่านระบบออนไลน์์ ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2564
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เวลา 07.00 – 08.00 น.
-	ตััวแทนนัักศึึกษาแต่่ละคณะพร้้อมกััน ณ ศููนย์์กีีฬาเฉลิิมพระเกีียรติิ
						 (ไม่่เกิิน 500 คน) (ทำำ�การตรวจวััดและคััดกรองอุุณหภููมิิมาจากหอพััก
						นัักศึึกษา) มีีอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่�มให้้นัักศึึกษาใหม่่
เวลา 08.00 – 08.20 น.
-	ชมวิิดิิทััศน์์แนะนำำ�มหาวิิทยาลััย/ชมคลิิปแนะนำำ�การใช้้ห้้องสมุุด
เวลา 08.20 - 08.40 น.
–	พิิธีีกรกล่่าวแนะนำำ�ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เวลา 08.40 - 09.20 น.
– กล่่าวปฐมโอวาทแก่่นัักศึึกษาใหม่่
						 โดย รศ.ดร.วีีระพล ทองมา อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ( 40 นาทีี)
เวลา 09.20 - 09.30 น.
– กล่่าวต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่
						 โดย นายศิิวะ ธมิิกานนท์์ นายอำำ�เภอสัันทราย ( 10 นาทีี)
เวลา 09.30 - 09.40 น.
– กล่่าวต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่
			 โดย ดร. สมชาย เขีียวแดง นายกสมาคมศิิษย์์เก่่าแม่่โจ้้ (10 นาทีี)
เวลา 09.40 – 10.20 น.
– การบรรยายเรื่่� อ ง “กฎหมายใกล้้ ตัั ว ที่่� ค วรรู้้�สำำ�หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ”
						 โดย พัันตำำ�รวจเอก สััมพัันธ์์ ศิิริิมา ผู้้�กำำ�กัับการสถานีีตำำ�รวจภููธรแม่่โจ้้
						 ( 40 นาทีี)
เวลา 10.20 - 11.00 น.
– การบรรยายเรื่่� อ ง “การปรัั บ ตัั ว ในการดูู แ ลสุุ ข ภาพและอนามัั ย
						 ในยุุคโควิิค -19”
						 โดย นายแพทย์์ วรวุุฒิิ โฆวััชรกุุล ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลสัันทราย
						 (40 นาทีี)
เวลา 11.00 - 12.00 น.
– การบรรยายเรื่่� อ ง “การใช้้ ชีี วิิ ต ในมหาวิิ ท ยาลัั ย ให้้ มีี ค วามสุุ ข
						 ในยุุคนิิวนอมอล (New Normal)”
						 โดย ผศ. ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.นิิโรจน์์ สิินณรงค์์
						รัักษาการผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี (1 ชั่่�วโมง)
เวลา 12.00 น.			
– เสร็็จพิิธีี
……………………………………….
ภาคบ่่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. 	นัักศึึกษาใหม่่เข้้ารัับการปฐมนิิเทศที่่�คณะหรืือวิิทยาลััยที่่�นัักศึึกษาสัังกััด
หมายเหตุุ :	กำำ�หนดการอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะแจ้้งอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
: ผู้้�บริิหารและบุุคลากร แต่่งกายชุุดสากลหรืือชุุดสุุภาพ
: ผู้้�ปกครองนัักศึึกษา สามารถเข้้ามาร่่วมโครงการดัังกล่่าวได้้ทางออนไลน์์
:	นัักศึึกษา แต่่งกายชุุดนัักศึึกษา
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คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
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สิ่่ง� ที่่�นักั ศึึกษาใหม่่และผู้้�ปกครองควรทราบก่่อนการเข้้าพััก
ภายในหอพัักของมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เอกสารที่่�นัักศึึกษาและผู้้�ปกครองควรทราบและทำำ�ความเข้้าใจ
ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เรื่่�อง ข้้อปฏิิบััติิและข้้อห้้ามเกี่่�ยวกัับหอพัักนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เอกสารที่่�นัักศึึกษาจะต้้องส่่งมอบให้้งานหอพัักในวัันรายงานตััวเข้้าหอพััก ได้้แก่่
1. ใบสมััครหอพัักและใบมอบตััวนัักศึึกษาที่่�กรอกข้้อมููลครบถ้้วนสมบููรณ์์
2.	รููปถ่่ายขนาด 1 นิ้้�ว จำำ�นวน 1 ใบ โดยติิดในใบสมััครหอพัักให้้เรีียบร้้อย
3. แบบสำำ�รวจข้้อมููลนัักศึึกษา
4.	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
กำำ�หนดรัับรายงานตััวเข้้าหอพัักมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
นัักศึึกษาใหม่่รหััส “64” หลัักสููตรปริิญญาตรีีทุุกหลัักสููตร ให้้รายงานตััวเข้้าหอพััก ดัังนี้้�
1. ให้้นัักศึึกษาที่่�มาจากจัังหวััดพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด เข้้มงวดสููงสุุด (สีีแดงเข้้ม) ตามประกาศของศููนย์์
บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้้วางแผนการเดิินทางเพื่่�อรายงานตััว
เข้้าหอพัักวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น.–18.00 น. ณ หอพััก ฝค.(ฝึึกหััดครูู) เพื่่�อกัักตััว
สัังเกตอาการ 14 วััน
2.	ส่่วนนัักศึึกษาที่่�มาจากจัังหวััดในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ รายงานตััวเข้้าหอพัักระหว่่างวัันที่่� 24-30 กรกฎาคม
2564 เวลา 06.00 น.–18.00 น. ณ บริิเวณกลุ่่�มอาคารหอพัักนัักศึึกษา โดยให้้นัักศึึกษารอประกาศจาก
มหาวิิทยาลััยว่่าจะให้้นัักศึึกษาคณะใดมารายงานในวัันที่่�เท่่าไรและในช่่วงเวลาใด (ประกาศจะออกประมาณ
วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2564)
3.	ข้้อมููลต่่างๆ สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค ดัังนั้้�น นัักศึึกษา
และผู้้�ปกครองควรติิดตามประกาศของศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดเชีียงใหม่่ รวมถึึงประกาศของมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เกี่่�ยวกัับแนวทางการปฏิิบััติิเมื่่�อเดิินทางเข้้าสู่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่และพื้้�นที่่�ของมหาวิิทยาลััย
4.	หากมีี ข้้ อ สงสัั ย เรื่่� อ งการรายงานตัั ว เข้้ า หอพัั ก สามารถสอบถามข้้ อ มูู ล ได้้ ที่่� ห มายเลข
053-873083 และ 053-873085
สิ่่�งที่่�นัักศึึกษาจะต้้องทราบและจััดเตรีียมมาเพื่่�อเข้้าอยู่่�หอพััก
1. เสื้้�อผ้้าและของใช้้ส่่วนตััวที่่�จำำ�เป็็นตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2. ไม่่ควรนำำ�ทรััพย์์สิินมีีค่่าและเครื่่�องประดัับที่่�มีีราคาแพงมาใช้้ เช่่น สร้้อยคอ แหวน กำำ�ไล เป็็นต้้น
ไม่่ควรพกเงิินสดติิดตััวไว้้เกิิน 1,000 บาท (ควรฝากเงิินไว้้กัับธนาคารโดยไม่่จดรหััสบััตร ATM ไว้้ในกระเป๋๋า
สตางค์์) และให้้นำำ�กระเป๋๋าสตางค์์ติิดตััวไว้้ตลอดเวลา
3. ภายในห้้องพัักจะจััดอุุปกรณ์์ไว้้ให้้บริิการแก่่นัักศึึกษา คืือ เตีียงนอนพร้้อมที่่�นอน โต๊๊ะเขีียนหนัังสืือ
พร้้อมเก้้าอี้้� และตู้้�เสื้้�อผ้้า (สำำ�หรัับชุุดเครื่่�องนอน เช่่น หมอน ปลอกหมอน ผ้้าปููที่่�นอน และผ้้าห่่ม นัักศึึกษาต้้องจััดเตรีียมมา)
4. ภายหลัังการรายงานตััวเข้้าหอพัักแล้้ว ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาออกไปพัักค้้างคืืนภายนอกมหาวิิทยาลััย
5. กรณีี นัั ก ศึึ ก ษาเก่่ า ที่่� ก ลัั บ เข้้ า มาเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ (รหัั ส “64”) ให้้ นัั ก ศึึ ก ษามารายงานตัั ว
เข้้าหอพัักเหมืือนนัักศึึกษาใหม่่
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ข้้อแนะนำำ�นักั ศึึกษา
การเตรีียมตััวสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ได้้ อำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ โดยจัั ด หาร้้ า นจำำ�หน่่ า ยเสื้้� อ ผ้้ า
นัักศึึกษาใหม่่ ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ.2550 ดัังนี้้�
1. เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาชาย
		 • เสื้้� อ เชิ้้� ตนัั ก ศึึ ก ษาชาย ตามข้้ อ บัั ง คัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ว่่ า เครื่่� อ งแต่่ ง กายนัั ก ศึึ ก ษา
			 พ.ศ. 2550
		 • กางเกงนัักศึึกษาชาย ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. 2550
		 • กางเกงสแลคไม่่มีีจีีบสีีกรม			
		 • กางเกงวอร์์มสีีดำำ�ล้้วนไม่่มีีลวดลาย			
		 • รองเท้้ากีีฬา						
		 • รองเท้้าหนัังชายสีีดำำ� (ผููกเชืือก)
		 • ถุุงเท้้าสีีดำำ� (ธรรมดา)							
2. เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาหญิิง
		 • เสื้้�อนัักศึึกษาหญิิง ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. 2550
		 • กระโปรงนัักศึึกษหญิิง ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. 2550
		
• กางเกงวอร์์มสีีดำำ�ล้้วน (ไม่่มีีลวดลาย ขาทรงกระบอก ปลายขาไม่่มีีจ้ำ��ำ )
		
• กางเกงสแลคไม่่มีีจีีบสีีกรม
		
• รองเท้้ากีีฬา			
		 • รองเท้้าคััชชููหญิิงสีีดำำ� 					
หมายเหตุุ

เพื่่�อความมั่่�นใจว่่าเครื่่�องแต่่งกายเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกาย
พ.ศ. 2550 ทางมหาวิิทยาลััยได้้จััดร้้านจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีมาตรฐาน ทั้้�งคุุณภาพและราคา ซึ่่�งสามารถจััดหาซื้้�อได้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24-30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงอาหารเทิิดกสิิกร
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ด้้านทุุนการศึึกษาและบริิการให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา
1. ทุุนการศึึกษา
1.1 มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ จะเปิิ ด รัั บ สมัั ค รทุุ น การศึึ ก ษา ประจำำ�ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564 ตั้้� ง แต่่
วัันที่่� 15 สิิงหาคม – 15 กัันยายน 2564 สมััครได้้ที่่� งานทุุนการศึึกษาและให้้คำำ�ปรึึกษา กองพััฒนานัักศึึกษา
(ชั้้�น 2) ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้ (อาคารอำำ�นวย ยศสุุข) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ถ้้าเลื่่�อนวััน เวลา จะแจ้้ง
ให้้ทราบอีีกครั้้�ง
1.2	นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาต่่อเนื่่�องจากโรงเรีียนเดิิม ให้้แจ้้งชื่่�อและส่่งเอกสารยืืนยัันการได้้
รัั บ ทุุ น การศึึ ก ษาที่่� ง านทุุ น การศึึ ก ษาและให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา ในเดืือนสิิ ง หาคม 2564
ณ งานทุุนการศึึกษาและให้้คำ�ำ ปรึึกษา กองพััฒนานัักศึึกษา (ชั้้�น 2) ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้ (อาคารอำำ�นวย ยศสุุข)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เพื่่�อจะได้้ติิดตามผลต่่อไป
2. บริิการให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษา
งานทุุนการศึึกษาและให้้คำำ�ปรึึกษา กองพััฒนานัักศึึกษา มีีการบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่นัักศึึกษาใหม่่
ด้้านการเรีียน ด้้านการปรัับตััว การอยู่่�ร่่วมกัันในหอพััก การแบ่่งเวลาในการทำำ�กิิจกรรม และนัักศึึกษาที่่�มีี
โรคประจำำ�ตัั ว ด้้ า นสุุ ข ภาพและจิิ ต ใจ โดยนัั ก แนะแนวการศึึ ก ษาและอาชีี พ /นัั ก วิิ ช าการศึึ ก ษา ตั้้� ง แต่่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้้ อ งทุุ น การศึึ ก ษาและให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา (ชั้้� น 2)
ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้ (อาคารอำำ�นวย ยศสุุข) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
	สำำ�หรัับนัักศึึกษาพิิการและที่่�มีีความบกพร่่องทางร่่างกาย มีีการบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา ด้้านการเรีียน
ด้้านการปรัับตััว การอยู่่�ร่่วมกัันในหอพััก การแบ่่งเวลาในการทำำ�กิิจกรรม โดยนัักแนะแนวการศึึกษาและอาชีีพ/
นัักวิิชาการศึึกษา ตั้้�งแต่่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศููนย์์บริิการและสนัับสนุุนนัักศึึกษาพิิการ (Disability
Support Services: DSS) ณ ลานอนัันต์์ ปััญญาวีีร์์ กองพััฒนานัักศึึกษา (ชั้้�น 1) ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้
(อาคารอำำ�นวย ยศสุุข) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
หมายเหตุุ
	นัั ก ศึึ ก ษาสามารถติิ ด ต่่ อ ได้้ ที่่� ง านทุุ น การศึึ ก ษาและให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา กองพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา (ชั้้� น 2)
ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้ (อาคารอำำ�นวย ยศสุุข) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เบอร์์โทรศััพท์์ 053 – 873183 - 4
และศููนย์์บริิการและสนัับสนุุนนัักศึึกษาพิิการ(Disability Support Services: DSS) เบอร์์โทรศััพท์์ 053-873194
http://guide.guidance.mju.ac.th
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การกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืมื เพื่่อ� การศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษาใหม่่
ปีีการศึึกษา 2564
นัักศึึกษาที่่�จะขอกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนฯ ทั้้�งผู้้�กู้้�ยืืมรายเก่่าและรายใหม่่ ต้้องดำำ�เนิินการ
• เว็็บไซต์์: www.stdloan.mju.ac.th Facebook : StudentloanMaejo
• สถานที่่�ติิดต่่อมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-เชีียงใหม่่
		 งานทุุนการศึึกษาและให้้คำำ�ปรึึกษา กองพััฒนานัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
		 โทร. 053-873188 , 053-873189
• สถานที่่�ติิดต่่อมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ
		 งานบริิการการศึึกษาและกิิจการนัักศึึกษา (กยศ.)
		 อาคารบริิหาร มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ
		 โทร. 054-648593-5 ต่่อ 6044
• สถานที่่�ติิดต่่อมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร
		 งานบริิการการศึึกษาและกิิจการนัักศึึกษา (กยศ.)
		 มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้– ชุุมพร
		 โทร. 077-544068 , 087-4657555
• คุุณสมบััติิผู้้�ที่่�มีีสิิทธิ์์�ขอกู้้�ยืืมเงิิน
		 -	สััญชาติิไทย
		 - ไม่่เคยได้้รัับปริิญญาตรีีมาก่่อน
		 - ไม่่เป็็นผู้้�ได้้รัับเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้างประจำำ�ในหน่่วยงานของรััฐหรืือเอกชนในลัักษณะเต็็มเวลา
		 - อายุุขณะขอยื่่�นกู้้�ยืืม ต้้องไม่่เกิิน 30 ปีี
		 - รายได้้ครอบครััว ไม่่เกิิน 360,000 บาทต่่อปีี (กู้้�ได้้ทั้้�งค่่าเล่่าเรีียนและค่่าครองชีีพ)
		 - กรณีีรายได้้ครอบครััว เกิิน 360,000 บาทต่่อปีี ถ้้าศึึกษาอยู่่�ในสาขาวิิชาที่่�เป็็นความต้้องการหลััก
			 และมีีความจำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาประเทศ (รายชื่่�อสาขาวิิชาจะประกาศภายหลััง) สามารถกู้้�ยืืมได้้
			 เฉพาะค่่าเล่่าเรีียน ค่่าครองชีีพกู้้�ไม่่ได้้
• วงเงิินให้้กู้้�ยืืม
		 -	ค่่ า ธรรมเนีี ย มการศึึ ก ษา 2 ภาคการศึึ ก ษา วงเงิิ น เท่่ า กัั บ ค่่ า ลงทะเบีี ย นเรีี ย นในแต่่ ล ะภาค
			 การศึึกษา (ไม่่รวมค่่าหอพััก) ในภาคการศึึกษาที่่� 1 นัักศึึกษาต้้องชำำ�ระเงิินเอง แล้้วจะโอนเงิิน
			คืืนให้้ภายหลััง
		 -	ค่่ า ครองชีี พ เดืือนละ 3,000 บาท จำำ� นวน 12 เดืือน โดยเงิิ น จะเริ่่� ม เข้้ า ครั้้� ง แรกประมาณ
			 ปลายเดืือนพฤศจิิกายน 2564
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• ขั้้�นตอนและปฏิิทิินการกู้้�ยืืมเงิินภาคการศึึกษาที่่� 1/2564
ขั้้�นตอนที่่�
1

กิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาต้้องถืือปฏิิบััติิ

ระยะเวลา

สถานที่่�

ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect/ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2564
ระบบบริหารจัดการให้กู้ยืม (LOS)
กรอกแบบคำ�ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ DSL 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564
(เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะเรียนที่ ม.แม่โจ้
แน่นอน)
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
จัดส่งเอกสารให้งานทุนการศึกษาฯ
ทางไปรษณีย์/บริษัทส่งพัสดุเอกชน
(ตามที่อยู่ในหัวข้อถัดไป)

ระบบ DSL (www.
studentloan.or.th)
ระบบ DSL (www.
studentloan.or.th)

4

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

รอกำ�หนดการ

5

กรอกข้อมูลเพื่อทำ�สัญญากู้ยืมและ
รับสัญญากู้ยืมเพื่อส่งไปให้ผู้ค้ำ�ประกัน
ลงนาม

รอกำ�หนดการ

เว็บไซต์ www.stdloan.mju.
ac.th
ระบบ DSL
และห้อง กยศ.

6

ส่งสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบ

รอกำ�หนดการ

ห้อง กยศ.

7

ยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

รอกำ�หนดการ

ระบบ DSL

8
9

ลงนามแบบยืนยัน การเบิกเงินกู้ยืม
ตรวจสอบเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีธนาคาร

2
3

ไปรษณีย์/บริษัทส่งพัสดุ
เอกชนใกล้บ้าน

***ก่อนส่งเอกสารให้สแกนเอกสารหรือถ่าย
ภาพเอกสารแต่ละรายการไว้
เพื่ออัพโหลดเข้าระบบ DSL ด้วย***

(www.studentloan.or.th)

ห้อง กยศ.
รอกำ�หนดการ
สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน บัญชีธนาคารที่รับโอน
ค่าครองชีพ
พ.ย. 2564

• เอกสารที่่�ต้้องใช้้ประกอบการขอกู้้�ยืืมเงิิน
		
นัักศึึกษาทุุกคนที่่�จะขอกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนฯ ทั้้�งผู้้�กู้้�ยืืมรายเก่่าและรายใหม่่ ดููรายละเอีียดและดาวน์์โหลดเอกสาร
		 ได้้ทางเว็็บไซต์์ www.stdloan.mju.ac.th ที่่�เมนูู “ดาวน์์โหลดเอกสาร (นัักศึึกษาน้้องใหม่่ รหััส 64)”
		
หมายเหตุุ		
		
1.	สำำ�เนาเอกสารทุุกฉบัับต้้องรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง ด้้วยปากกาหมึึกแห้้งสีีน้ำ��ำ เงิินโดยเจ้้าของสำำ�เนาเท่่านั้้�น
		 2. เอกสารที่่�ดาวน์์โหลด ให้้จััดพิิมพ์์แบบขาวดำำ�เท่่านั้้�น (ห้้ามพิิมพ์์แบบสีี)
		 3.	ก่่อนที่่�จะจััดส่่งเอกสารให้้สแกนเอกสารหรืือถ่่ายภาพเอกสารแต่่ละรายการไว้้เพื่่�ออััพโหลด
		 เข้้าระบบ DSL ด้้วย

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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• การกรอกข้้อมููลในระบบ DSL บางรายการ
1.		
ชั้้�นปีีที่่�จะกู้้�
- หลักสูตร 4 ปี

ð เลือกชั้นปีที่ 1

- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน

ð เลือกชั้นปีที่ 3

- หลักสูตร 5 ปี

ð เลือกชั้นปีที่ 1

2. เกรดเฉลี่่�ยสะสมของปีีการศึึกษาก่่อนหน้้า/ระดัับการศึึกษาก่่อนหน้้า
				 ให้้ ใ ส่่ เ กรดเฉลี่่� ย สะสมทั้้� ง หมดที่่� เ รีี ย นมาในระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย/ระดัั บ ปวช./ปวส.
		
3. รหััสนัักศึึกษา
				 ตรวจสอบได้้จาก http://www.education.mju.ac.th/www/studentList.aspx
การจััดส่่งเอกสารประกอบการขอกู้้�ยืืมเงิิน
	ก่่อนที่่�จะจััดส่่งเอกสารให้้สแกนเอกสารหรืือถ่่ายภาพเอกสารแต่่ละรายการไว้้เพื่่�ออััพโหลดเข้้าระบบ
DSL ด้้วย
ให้้นัักศึึกษาทุุกคน ที่่�จะขอกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนฯ ทั้้�งผู้้�กู้้�ยืืมรายเก่่าและรายใหม่่รวบรวมเอกสารประกอบ
การขอกู้้�ยืืมเงิินที่่�กรอกรายละเอีียดเรีียบร้้อยทั้้�งหมด ใส่่ซองจดหมายขนาด A4 ส่่งทางไปรษณีีย์์หรืือบริิษััทส่่
งพััสดุุเอกชน ภายในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 โดยถืือวัันที่่�ส่่งเป็็นสำำ�คััญ มาตามที่่�อยู่่�ดัังนี้้� (สามารถใช้้แบบ
ฟอร์์มนี้้�ติิดหน้้าซองได้้เลย)
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นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
งานทุุนการศึึกษาและให้้คำ�ำ ปรึึกษา (กยศ.) (โทร. 053-873188)
กองพััฒนานัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
63 หมู่่� 4 ต.หนองหาร
อ.สัันทราย จ.เชีียงใหม่่
50290

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คุุณสุุธิิดา นะภิิใจ (โทร. 054-648593-5 ต่่อ 6044)
งานบริิการการศึึกษาและกิิจการนัักศึึกษา (กยศ.)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ
17 ม.3 ต.แม่่ทราย อ.ร้้องกวาง จ.แพร่่
54140

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
คุุณสานิิตย์์ แป้้นเหลืือ (โทร. 087-4657555)
งานบริิการการศึึกษาและกิิจการนัักศึึกษา (กยศ.)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร
99 ม.5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุุมพร
86170

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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การประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
	สำำ�หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาที่่� เ ข้้ า มาศึึ ก ษาในมหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ที่่� มีี ภูู มิิ ลำำ� เนาอยู่่�ต่่ า งจัั ง หวัั ด หรืืออยู่่�อำำ� เภอ
ห่่างไกลจากมหาวิิทยาลััย ให้้นัักศึึกษากรอกแบบฟอร์์มเอกสารหมายเลข 4 พร้้อมแนบสำำ�เนาบััตรประชาชน
เพื่่� อ ย้้ า ยสิิ ท ธิ์์�ประกัั น สุุ ข ภาพถ้้ ว นหน้้ า มาใช้้ บ ริิ ก ารที่่� โ รงพยาบาลสัั น ทราย อ. สัั น ทราย จ.เชีี ย งใหม่่
โดยยื่่�นเอกสารในวัันที่่�รายงานตััวเข้้าหอพััก
หมายเหตุุ
กรณีีสิิทธิิประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่หรืือโรงพยาบาลนครพิิงค์์
ไม่่แนะนำำ�ให้้ย้้ายสิิทธิ์์�
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-เชีียงใหม่่ ติิดต่่อสอบถามงานอนามััยและพยาบาล
			โทร 053-873074-5
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร ติิดต่่อสอบถาม คุุณศุจิุ ิธร รััตนิิพนธ์์ โทร. 061-735669
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ ติิดต่่อสอบถามข้้อมููล
			โทร. 054-648593-5 ต่่อ 6932

การบริิการประกัันภััยอุุบัติ
ั เิ หตุุกลุ่่�ม
การบริิ ก ารประกัั น อุุ บัั ติิ เ หตุุ ก ลุ่่�มที่่� ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครองสำำ�หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาอัั น เนื่่� อ งมาจากอุุ บัั ติิ เ หตุุ
ทางมหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ จัั ด ทำำ� ประกัั น อุุ บัั ติิ เ หตุุ ก ลุ่่�มไว้้ กัั บ บริิ ษัั ท ประกัั น ชีี วิิ ต เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี โดยจะเริ่่� ม
ความคุ้้�มครองตั้้�งแต่่วัันที่่�นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนในภาคเรีียนที่่� 1 ของทุุกปีีการศึึกษา เป็็นระยะเวลา 1 ปีี
โดยรายละเอีี ย ดในการใช้้ สิิ ท ธิิ ม หาวิิ ท ยาลัั ย จะแจ้้ ง ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาทราบภายหลัั ง ทั้้� ง นี้้� ก ารใช้้ สิิ ท ธิิ ดัั ง กล่่ า ว
นัักศึึกษาจะต้้องดำำ�เนิินการชำำ�ระเงิินค่่าลงทะเบีียนภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
หมายเหตุุ
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-เชีียงใหม่่ ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�งานอนามััยและ
			พยาบาล กองพััฒนานัักศึึกษา อาคารอำำ�นวย ยศสุุข โทร.053-873074-5 หรืือ เฟสบุ๊๊�คแฟนเพจ
			https://www.facebook.com/stumju
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร ติิดต่่อสอบถามที่่� คุุณศุจิุ ินธร รััตนิิพนธ์์ โทร. 061-735669
•		 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้แพร่่-เฉลิิมพระเกีียรติิ ติิดต่่อสอบถาม โทร. 053-648593 ต่่อ 6932
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การผ่่อนผัันการตรวจเลืือกเข้้ารัับราชทหารกองประจำำ�การ
	นัักศึึกษาชายทุุกคนที่่�เกิิด พ.ศ.2544 เข้้ามาศึึกษาในมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ และนัักศึึกษาที่่�เคยขอผ่่อนผััน
ทหาร หลัักสููตร ปวส. จากสถาบัันเดิิมแล้้ว เมื่่�อรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ ต้้องยื่่�นเรื่่�องขอผ่่อนผัันการ
ตรวจเลืือกเข้้ารัับราชการทหารใหม่่ทุุกคน (ยกเว้้นผู้้�ที่่� เรีียน รด. จบชั้้�นปีีที่่� 3) โดยจััดเตรีียมเอกสารดัังต่่อไปนี้้�
1. หนัังสืือสำำ�คััญ (สด. 9) ฉบัับจริิง พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง	จำำ�นวน 1 ฉบัับ
2. หนัังสืือหมายเรีียกเข้้ารัับราชการทหาร (สด. 35) พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง	จำำ�นวน 1 ฉบัับ
3.	สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านภููมิิลำำ�เนาเดิิม พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง	จำำ�นวน 1 ฉบัับ
4.	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง	จำำ�นวน 1 ฉบัับ
	นัักศึึกษาชายที่่�ขึ้้�นทะเบีียนทหารแล้้ว (เกิิดพ.ศ. 2544) ให้้ติิดต่่อสััสดีีอำำ�เภอภููมิิลำำ�เนาเดิิม เพื่่�อขอรัับ
หมายเรีียกเข้้ารัับราชการทหารด้้วยตนเอง หรืือมอบฉัันทะให้้ผู้้�ปกครองรัับเอกสารแทน
หมายเหตุุ
• นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-เชีียงใหม่่ ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�งานบริิการและ
		 สวััสดิิการนัักศึึกษา กองพััฒนานัักศึึกษา อาคารอำำ�นวย ยศสุุข
		 โทร.053-873070
• นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร ติิดต่่อสอบถามคุุณสานิิตย์์ แป้้นเหลืือ
		 โทร. 087-4657555
• นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ ติิดต่่อสอบถามข้้อมููล
		 โทร.053-648593 ต่่อ 6932
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การรัับ – ส่่ง พััสดุุไปรษณีีย์์
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ มีีการบริิการด้้านรัับ – ส่่ง พััสดุุไปรษณีีย์์ ให้้กัับนัักศึึกษา เช่่น จดหมาย ธนาณััติิ
และพััสดุุของนัักศึึกษาทุุกคน โดยพาะอย่่างยิ่่�งนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 (นัักศึึกษาใหม่่ทุุกคน) ที่่�พัักอยู่่�ในหอพัักของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย และหอพัั ก เอกชนในเครืือข่่ า ยมหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ตามนโยบายของมหาวิิ ท ยาลัั ย ดัั ง นั้้� น
จึึงขอแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาทุุกคนแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ที่่�ต้้องการส่่ง จดหมาย ธนาณััติิ และพััสดุุ โดยการ
จ่่าหน้้าซองจดหมายให้้ชััดเจนดัังนี้้�
ตััวอย่่าง การจ่่าหน้้าซองจดหมายที่่�ฝากส่่งทางไปรษณีีย์์ (มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ – เชีียงใหม่่)
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�ฝาก

นายสมาน รัักเรีียน
190 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่สา
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
50180
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

นายสมชาย ใจดีี (โทร................)
หอพักชาย 2 ห้อง 405
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
50290

ตััวอย่่าง การจ่่าหน้้าซองจดหมายที่่�ฝากส่่งทางไปรษณีีย์์ (มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้–แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ)
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�ฝาก

นายศิิวภููมิิ เลิิศน้ำำ��ใจ
283 ถ.กลางเมืือง
	อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น
40000
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

นายใจดีี ยิ้้�มหวาน (โทร................)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-แพร่่ เฉลิิมพระเกีียรติิ
17 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลแม่่ทราย
	อำำ�เภอร้้องกวาง จัังหวััดแพร่่
54140

20

คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

ตััวอย่่าง การจ่่าหน้้าซองจดหมายที่่�ฝากส่่งทางไปรษณีีย์์ (มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้–ชุุมพร)
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�ฝาก

นายสานิิตย์์ จิิตรสะอาด
58 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ�บลทุ่่�งระยะ
	อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร
86170
ชื่่�อและที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

นายละแม ชุุมพร (โทร................)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร
99 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลละแม
	อำำ�เภอละแม จัังหวััดชุุมพร
86170
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ข้้อแนะนำำ�ผู้้�ปกครอง
ข้้อเสนอแนะในการแนะนำำ�บุุตรหลานของผู้้�ปกครอง
	ด้้วยมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ มีีความห่่วงใยในการดำำ�รงชีีวิิตของนัักศึึกษาในระหว่่างที่่�ศึึกษา โดยเฉพาะ
การครองตนและด้้านสวััสดิิภาพ ปััจจุุบัันประเทศไทยประสบวิิกฤติิเศรษฐกิิจ ข้้าวของมีีราคาสููงขึ้้�น เป็็นภาระ
สำำ�คัั ญ ของผู้้�ปกครองที่่� ต้้ อ งให้้ คำำ� แนะนำำ� ข้้ อ คิิ ด ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ บุุ ต รหลาน ให้้ ใ ช้้ จ่่ า ยอย่่ า งประหยัั ด
ตามความจำำ� เป็็ น คุ้้�มค่่าและรอบคอบ ตั้้�งใจศึึกษาเล่่ าเรีี ยน เพื่่� อจุุ ดหมายสูู งสุุ ดคืือการสำำ�เร็็ จการศึึ กษา
การละเลิิกอบายมุุข สารเสพติิด การพนััน การปฎิิบััติิตามกฎระเบีียบของมหาวิิทยาลััยฯ
	ฉะนั้้�น จึึงขอความกรุุณาท่่านให้้คำำ�แนะนำำ�บุุตรหลานอยู่่�เนืืองๆ สอบถามความเป็็นอยู่่�ให้้กำำ�ลัังใจ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งทางจดหมาย โทรศััพท์์และอื่่�น ๆ ถืือเป็็นความร่่วมมืือกัันของผู้้�ปกครองและมหาวิิทยาลััย ฯ
หากมีีข้้อสงสััยประการใดท่่านสามารถติิดต่่อสอบถามมหาวิิทยาลััยฯ ได้้ทุุกเมื่่�อ
นอกจากนี้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย ฯ ยัั ง ห่่ ว งใยด้้ า นอุุ บัั ติิ เ หตุุ ใ นการขัั บ ขี่่� ย วดยานพาหนะบนถนนหนทาง
ในแต่่ละปีีจะมีีการเสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้สููญเสีียทรััพย์์สิินและเวลาโดยไม่่จำำ�เป็็น ดัังนั้้�น
มหาวิิทยาลััยฯ จึึงไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาใหม่่ขัับขี่่�รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ภายในมหาวิิทยาลััยฯ
เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย มีีบริิการรถไฟฟ้้าจากเส้้นทางหอพัักไปตามอาคารเรีียนแต่่ละคณะเพื่่�อไว้้คอยให้้บริิการกัับ
นัักศึึกษาภายในมหาวิิทยาลััย เพื่่�อเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นพิิษตามนโยบายมุ่่�งสู่่�มหาวิิทยาลััย
สีี เ ขีี ย ว กรณีี ที่่� นัั ก ศึึ ก ษาจำำ� เป็็ น จะต้้ อ งไปติิ ด ต่่ อ ธุุ ร ะจำำ� เป็็ น ในตัั ว อำำ� เภอสัั น ทรายและอำำ� เภอเมืือง จัั ง หวัั ด
เชีียงใหม่่ จะมีีรถโดยสารประจำำ�ทางให้้บริิการตลอดเส้้นทาง
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ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ว่่าด้้วยวิินัยั นัักศึึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
			
เพื่่�อให้้นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เป็็นนัักศึึกษาที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบ และเคารพในสิิทธิิหน้้าที่่�
ของตนเองและผู้้�อื่่�น มีีความประพฤติิดีี ปฏิิบััติิชอบ อยู่่�ในกรอบของการเป็็นนัักศึึกษา ที่่�พึึงประสงค์์ของสัังคม
ธำำ�รงไว้้ซึ่่�งเกีียรติิและความมีีระเบีียบวิินััยของมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�
			ฉะนั้้� น อาศัั ย อำำ� นาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ม หาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกัับมติิที่่�ประชุุมสภามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ในการประชุุมครั้้�งที่่� ๙/๒๕๕๓ เมื่่�อวัันที่่� ๒๖
ธัันวาคม ๒๕๕๓ จึึงออกข้้อบัังคัับไว้้ดัังนี้้�
			ข้้อ ๑	ข้้อบัังคัับนี้้�เรีียกว่่า “ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยวิินััยนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
			ข้้อ ๒	ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
			ข้้อ ๓ ให้้ยกเลิิกข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยวิินััยนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
			ข้้อ ๔ ในข้้อบัังคัับนี้้�
					 “มหาวิิทยาลััย” หมายความว่่า มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “สภามหาวิิทยาลััย” หมายความว่่า สภามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “อธิิการบดีี” หมายความว่่า อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “คณะ” หมายความว่่า คณะหรืือหน่่วยงานที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่าคณะ
					 “นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
			ข้้อ ๕ ให้้อธิิการบดีีรัักษาการตามข้้อบัังคัับนี้้� และให้้มีีอำำ�นาจออกประกาศ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
และแนวปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับนี้้� ซึ่่�งไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับข้้อบัังคัับนี้้�
หมวด ๑
วิินััยและการรัักษาวิินััย
			ข้้อ ๖	นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีต้้องแต่่งเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
แม่่โจ้้ ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรืือแต่่งกายในชุุดปฏิิบััติิงานตามที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากคณะ
			นัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษาให้้แต่่งกายสุุภาพเหมาะสมแก่่กาลเทศะ ในลัักษณะของสุุภาพชน
			ข้้อ ๗	นัักศึึกษาต้้องเชื่่�อฟัังและปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�ง หรืือคำำ�แนะนำำ� ตัักเตืือนของอาจารย์์และเจ้้า
หน้้าที่่�ของมหาวิิทยาลััยโดยชอบ ไม่่แสดงกิิริิยาอาการกระด้้างกระเดื่่�อง ลบหลู่่� ดููหมิ่่�น หมิ่่�นประมาท กลั่่�น
แกล้้ง เหยีียดหยาม หรืือกระทำำ�การที่่�ไม่่สมควรประการอื่่�นๆ
			ข้้อ ๘	นัักศึึกษาต้้องปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองดีี มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิิทธิิและหน้้าที่่�ของตนเอง
เคารพในสิิทธิิและหน้้าที่่�ของบุุคคลอื่่�น มีีศีีลธรรมและจรรยามารยาทอัันดีีงาม ไม่่ปฏิิบััติิตนในทางที่่�นำำ�มาซึ่่�ง
ความเสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียงและเกีียรติิคุุณทั้้�งของตนเองและมหาวิิทยาลััย
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			ข้้อ ๙	นัักศึึกษาต้้องรัักษาไว้้ซึ่่�งความสงบเรีียบร้้อย ไม่่เป็็นตััวการยุุยงให้้เกิิดความแตกแยก
และก่่อเหตุุไม่่สงบในมหาวิิทยาลััย หรืือก่่อการทะเลาะวิิวาทระหว่่างนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยด้้วยกััน รวมทั้้�ง
สถาบัันอื่่�นและบุุคคลทั่่�วไป
			ข้้อ ๑๐	นัักศึึกษาต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ หรืือเป็็นการรบกวน
ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องอาจารย์์ แ ละเจ้้ า หน้้ า ที่่� ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย หรืือการทำำ�กิิ จ กรรมของคณะหรืือ
มหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๑๑	นัั ก ศึึ ก ษาต้้ อ งไม่่ เ ขีี ย นหรืือพิิ ม พ์์ ข้้ อ ความอัั น เป็็ น เท็็ จ หรืือจัั ด ทำำ�สิ่่� ง พิิ ม พ์์ สิ่่� ง วาดใน
สื่่�อใดๆ ทุุกชนิิด เพื่่�อโฆษณาหรืือเผยแพร่่อัันทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเสีียหาย
			ข้้อ ๑๒	นัักศึึกษาต้้องไม่่สููบบุุหรี่่�ในขณะที่่�มีีการเรีียนการสอน การปฏิิบััติิการ การสอบ และ
ในบริิเวณเขตปลอดบุุหรี่่�ตามกฎหมาย และในบริิเวณที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เป็็นเขตปลอดบุุหรี่่�
			ข้้อ ๑๓	นัักศึึกษาต้้องไม่่นำำ�สุุราหรืือสิ่่�งมึึนเมาใดๆ เข้้ามาในบริิเวณมหาวิิทยาลััย และต้้องไม่่เสพ
สุุรา หรืือสิ่่�งมึึนเมาใดๆ จนเป็็นเหตุุให้้เสื่่�อมเสีียแก่่ตนเองและมหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๑๔	นัักศึึกษาต้้องไม่่กระทำำ�ตนให้้เป็็นผู้้�มีีหนี้้�สิินล้้นพ้้นตััว จนเกิิดความเสีียหายแก่่ตััวเองหรืือ
มหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๑๕	นัักศึึกษาต้้องไม่่กระทำำ�ความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรืือกระทำำ�การทุุจริิตใดๆ
อัันเป็็นการเสื่่�อมเสีียแก่่มหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๑๖	นัักศึึกษาต้้องไม่่จััดชุุมนุุมกิิจกรรมโดยไม่่มีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็น
ที่่�อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาชมรมหรืือกิิจกรรม หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของคณะหรืือมหาวิิทยาลััยเข้้าร่่วมกิิจกรรม
			ข้้อ ๑๗	นัักศึึกษาต้้องไม่่ส่่งเสีียงดัังรบกวนจนเป็็นที่่�รำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่่�น
			ข้้อ ๑๘	นัักศึึกษาชายต้้องไม่่ไว้้ผมยาวหรืือหนวดเครารุุงรััง
			ข้้อ ๑๙	นัักศึึกษาต้้องไม่่นำำ�ขนบธรรมเนีียมหรืือวิิธีีการอัันไม่่เหมาะสมมาปฏิิบััติิภายใน หรืือ
นอกมหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๒๐	นัักศึึกษาต้้องไม่่หยุุดเรีียนหรืือชุุมนุุมประท้้วงเพื่่�อเรีียกร้้องต่่างๆ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงระเบีียบ
วิินััยนัักศึึกษาระเบีียบแบบแผนของมหาวิิทยาลััยหรืือกฎหมายบ้้านเมืือง
			ข้้อ ๒๑	นัักศึึกษาต้้องไม่่จััดการประชุุมหรืือการชุุมนุุมที่่�มีีบุุคคลภายนอกมาร่่วม โดยมิิได้้รัับ
อนุุญาตจากมหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๒๒	นัักศึึกษาต้้องไม่่กระทำำ�ผิิดระเบีียบการใช้้อาคารสถานที่่�ของมหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๒๓	นัักศึึกษากระทำำ�การดัังต่่อไปนี้้� ถืือว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััยอย่่างร้้ายแรง
					 (๑)	ทุุจริิตหรืือพยายามทุุจริิตในการสอบ
					 (๒) ประพฤติิผิิด หรืือประพฤติิเสื่่�อมเสีียในทางชู้้�สาว
					 (๓)	ทำำ�ให้้ทรััพย์์สิินของราชการเสีียหายหรืือบุุบสลาย
					 (๔)	ก่่อเหตุุทะเลาะวิิวาท ชกต่่อย ทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น หรืือแสดงพฤติิกรรมในลัักษณะ
นัักเลง อัันธพาลก่่อกวนความสงบเรีียบร้้อย
					 (๕) ประพฤติิผิิดศีีลธรรมอัันดีี กระทำำ�การลามก อนาจาร หรืือกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
เพศ อัันเป็็นเหตุุให้้เสื่่�อมเสีียแก่่ตนเองหรืือมหาวิิทยาลััย
					 (๖) กระทำำ�การทุุจริิต ลัักทรััพย์์ ฉ้้อโกง ยัักยอกทรััพย์์ ข่่มขู่่� บัังคัับ ขืืนใจ หรืือรีีดไถ
บุุคคลอื่่�น อัันเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหาย หรืือเสื่่�อมเสีียแก่่มหาวิิทยาลััย
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คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

					 (๗) เป็็นตััวการ ผู้้�ใช้้ ผู้้�สนัับสนุุน ยุุยง ก่่อเหตุุให้้เกิิดความวุ่่�นวายขึ้้�นในมหาวิิทยาลััย
หรืือก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การแตกความสามัั ค คีี ร ะหว่่ า งนัั ก ศึึ ก ษา เว้้ น แต่่ ก ารใช้้ สิิ ท ธิิ โ ดยชอบด้้ ว ยบทบัั ญ ญัั ติิ แ ห่่ ง
รััฐธรรมนููญ
					 (๘) รายงานเท็็จ แจ้้งข้้อความเท็็จ ปลอมแปลงเอกสารหรืือลายมืือชื่่�อผู้้�อื่่�น
					 (๙) แอบอ้้างชื่่�อมหาวิิทยาลััยไปดำำ�เนิินการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
					 (๑๐)	ส่่งเสริิมเผยแพร่่ลััทธิิทางการเมืืองที่่�เป็็นภััยต่่อความสงบเรีียบร้้อย และความมั่่�นคง
ของประเทศ
					 (๑๑) กระทำำ�การใดทั้้�งภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย
						 (ก) เล่่นการพนััน สนัับสนุุน หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการพนััน
						 (ข) พกพาอาวุุธ สิ่่�งเทีียมอาวุุธ วััตถุุระเบิิด หรืืออาวุุธร้้ายแรง
						 (ค) เสพ จำำ�หน่่าย ยาเสพติิดหรืือสารเสพติิด
						 (ง) เมาสุุราอาละวาด
						 (จ)	จำำ�หน่่ายหรืือมีีสิ่่�งผิิดกฎหมายไว้้ในครอบครอง
					 (๑๒) กระทำำ�ความผิิดอาญาจนได้้รัับโทษโดยคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้จำำ�คุุก โดยไม่่คำำ�นึึง
ถึึงว่่าจะมีีการรอการลงโทษหรืือรอกำำ�หนดโทษ เว้้นแต่่เป็็นโทษสำำ�หรัับความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�โดยประมาทหรืือ
ความผิิดลหุุโทษ
					 (๑๓) กระทำำ�การใดอัันได้้ชื่่�อว่่าเป็็นผู้้�ประพฤติิชั่่�วอย่่างร้้ายแรง
			ข้้อ ๒๔	นัั ก ศึึ ก ษาต้้ อ งรัั ก ษาวิิ นัั ย ตามหมวดนี้้� อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ผู้้�ใดฝ่่ า ฝืื น ต้้ อ งได้้ รัั บ โทษตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับนี้้�
หมวด ๒
คณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา
			ข้้อ ๒๕ ให้้มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�งคณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา ประกอบด้้วย
					 (๑) อธิิการบดีีหรืือรองอธิิการบดีีที่่�อธิิการบดีีมอบหมาย เป็็นประธาน
					 (๒) รองอธิิการบดีีที่่�อธิิการบดีีมอบหมาย เป็็นรองประธาน
					 (๓) คณบดีี หรืื อหัั ว หน้้ า หน่่ ว ยงานที่่� เ รีี ย กชื่่� อ อย่่ า งอื่่� น ที่่� มีี ฐ านะเทีี ย บเท่่ า คณะ
จำำ�นวนไม่่เกิินสามคนเป็็นกรรมการ
					 (๔) กรรมการโดยคำำ�แนะนำำ�จากอธิิการบดีี จำำ�นวนไม่่เกิินห้้าคน เป็็นกรรมการ
					 (๕)	ผู้้�อำำ�นวยการกองกิิจการนัักศึึกษา เป็็นกรรมการและเลขานุุการ
					 (๖)	หััวหน้้างานวิินััยและพััฒนานัักศึึกษา กองกิิจการนัักศึึกษา เป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
			ข้้อ ๒๖ ให้้คณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
					 (๑)	ดููแล ส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้นัักศึึกษาเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีวิินััย และรัักษา
วิินััยอย่่างเคร่่งครััด
					 (๒)	มีีอำำ�นาจสอบสวนการกระทำำ�ผิิดวิินััยนัักศึึกษา เมื่่�อสอบสวนและพิิจารณาการ
ลงโทษแล้้วให้้เสนอความเห็็น และรายงานต่่ออธิิการบดีีหรืือผู้้�ซึ่่�งอธิิการบดีีมอบหมาย
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					 (๓) ในการสอบสวนเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ที่่� จ ะพิิ สูู จ น์์ ใ ห้้ เ ห็็ น ถึึ ง การกระทำำ�ผิิ ด วิิ นัั ย
ให้้คณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษามีีอำ�ำ นาจดัังนี้้�
					
(ก) เรีียกและสอบสวนนัักศึึกษาที่่�กระทำำ�ผิิดวิินััย หรืือผู้้�อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�ผิิด
						 (ข) เรีียกตรวจและรวบรวมพยานหลัักฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�ผิิด
					 (๔) เสนอต่่อมหาวิิทยาลััยเพื่่�อขอแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อทำำ�การใดๆ อัันอยู่่�ในอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา
					 (๕) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�อธิิการบดีีมอบหมาย
หมวด ๓
การลงโทษ
			ข้้อ ๒๗ โทษทางวิินััยมีี ๖ สถาน คืือ
					 (๑)	ว่่ากล่่าวตัักเตืือน หรืือให้้ทำ�ทั
ำ ัณฑ์์บนเป็็นหนัังสืือไว้้ก่่อน
					 (๒) ภาคทััณฑ์์
					 (๓)	ตััดคะแนนความประพฤติิ
					 (๔)	พัักการศึึกษา
					 (๕) ให้้ออก
					 (๖) ไล่่ออก
			ข้้อ ๒๘ โทษตััดคะแนนความประพฤติิแบ่่งออกเป็็น ๔ ระดัับ คืือ
					 (๑) ความผิิดสถานหนัักให้้ตััดคะแนนความประพฤติิครั้้�งละไม่่เกิิน ๔๐ คะแนน
					 (๒) ความผิิดสถานปานกลางให้้ตััดคะแนนความประพฤติิครั้้�งละไม่่เกิิน ๓๐ คะแนน
					 (๓) ความผิิดสถานเบาให้้ตััดคะแนนความประพฤติิครั้้�งละไม่่เกิิน ๒๐ คะแนน
					 (๔) ความผิิดสถานเล็็กน้้อยให้้ตััดคะแนนความประพฤติิครั้้�งละไม่่เกิิน ๑๐ คะแนน
			ข้้อ ๒๙	ตลอดระยะเวลาที่่�มีีสภาพนัักศึึกษา นัักศึึกษาที่่�ถููกตััดคะแนนความประพฤติิ เมื่่�อรวม
คะแนนแล้้วมีีระดัับโทษ ดัังนี้้�
					 (๑)	นัักศึึกษาผู้้�ใดถููกตััดคะแนนความประพฤติิรวมทั้้�งสิ้้�น ตั้้�งแต่่ ๔๐ คะแนนขึ้้�นไป
ให้้หมดสิิทธิิสอบในภาคการศึึกษาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในขณะนั้้�น และไม่่คิิดค่่าระดัับคะแนนในวิิชาที่่�ได้้ลงทะเบีียน
เรีียนไว้้ในภาคการศึึกษานั้้�น
					 (๒)	นัั ก ศึึ ก ษาผู้้�ใดถูู ก ตัั ด คะแนนความประพฤติิ ร วมทั้้� ง สิ้้� น ตั้้� ง แต่่ ๕๐ คะแนนขึ้้� น ไป
ให้้หมดสิิทธิิสอบในภาคการศึึกษาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในขณะนั้้�น และไม่่คิิดค่่าระดัับคะแนนในวิิชาที่่�ได้้ลงทะเบีียน
เรีียนไว้้ในภาคการศึึกษานั้้�น และให้้สั่่�งพัักการศึึกษาในภาคการศึึกษาถััดไปอีีก ๑ ภาคการศึึกษา และจะต้้อง
ชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาไว้้ด้้วย
					 (๓)	นัั ก ศึึ ก ษาผู้้�ใดถูู ก ตัั ด คะแนนความประพฤติิ ร วมทั้้� ง สิ้้� น ตั้้� ง แต่่ ๖๐ คะแนนขึ้้� น ไป
ให้้พ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษา
			ข้้อ ๓๐ โทษพัักการศึึกษาให้้สั่่�งพัักการศึึกษาได้้ไม่่เกิิน ๒ ภาคการศึึกษา พร้้อมทั้้�งทำำ�หนัังสืือแจ้้ง
ผู้้�ปกครองและจะต้้องชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาไว้้ด้้วย
			ข้้อ ๓๑ โทษให้้ออก ให้้นัักศึึกษาพ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย โดยมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับ
หลัักฐานแสดงผลการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
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			ข้้อ ๓๒ โทษไล่่ออก ให้้นัักศึึกษาพ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย โดยไม่่มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับ
หลัักฐานแสดงผลการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๓๓ การดำำ�เนิินการทางวิินััยแก่่นัักศึึกษา ซึ่่�งมีีกรณีีอัันมีีมููลที่่�ควรกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััย
ให้้ดำำ�เนิินการสอบสวนเพื่่�อให้้ได้้ความจริิงและยุุติิธรรมโดยเร็็ว
			ข้้อ ๓๔	ผู้้�มีีอำำ�นาจสั่่�งลงโทษความผิิดทางวิินััยนัักศึึกษา ได้้แก่่ อธิิการบดีีหรืือรองอธิิการบดีีที่่�
อธิิการบดีีมอบหมาย
			ข้้อ ๓๕ การพิิจารณาโทษ ตามข้้อ ๒๗ (๑) และ ๒๗ (๒) ให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณบดีีหรืือ
หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่าคณะที่่�นัักศึึกษาสัังกััด และคณะกรรมการฝ่่ายปกครอง
นัักศึึกษา
			ข้้อ ๓๖ การพิิจารณาโทษตามข้้อ ๒๗ (๓), ๒๗ (๔), ๒๗ (๕) และ ๒๗ (๖) ให้้อยู่่�ในการ
พิิจารณาของคณะกรรมการฝ่่ายปกครอง โดยเสนอความเห็็นและรายงานให้้อธิิการบดีีเป็็นผู้้�สั่่�งการ
			ข้้อ ๓๗ การลงโทษนัักศึึกษาให้้ทำำ�เป็็นคำำ�สั่่�งการลงโทษทางวิินััยนัักศึึกษา ให้้พิิจารณาสั่่�งลงโทษ
ตามความเหมาะสมกัับความผิิด ในคำำ�สั่่�งลงโทษนัักศึึกษาให้้แสดงถึึงลัักษณะของการกระทำำ�ความผิิดและโทษ
ที่่�ได้้รัับโดยแจ้้งชััด ด้้วยความยุุติิธรรม มิิให้้เป็็นไปโดยอคติิหรืือโดยโทสจริิต
			ข้้อ ๓๘ การสั่่�งลงโทษนัักศึึกษาที่่�กระทำำ�ความผิิดทุุกครั้้�ง ให้้แจ้้งหนัังสืือให้้ผู้้�ถููกลงโทษได้้ทราบ
พร้้อมทั้้�งแจ้้งให้้คณะทุุกคณะทราบและปิิดประกาศในมหาวิิทยาลััย และรายงานไปยัังผู้้�ปกครองหรืือผู้้�บัังคัับ
บััญชาในกรณีีที่่�เป็็นข้้าราชการลาศึึกษาต่่อ
			ข้้อ ๓๙ เมื่่�อปรากฏว่่ามีีนัักศึึกษากระทำำ�ผิิดวิินััย ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของมหาวิิทยาลััย หรืืออาจารย์์
ผู้้�พบเห็็นรายงานเป็็นหนัังสืือต่่อมหาวิิทยาลััยโดยเร็็ว
			ข้้อ ๔๐ การกำำ�หนดโทษความผิิดให้้อยู่่�ในดุุลพิินิิจของคณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา
แล้้วเสนออธิิการบดีีหรืือรองอธิิการบดีีที่่�ได้้รัับมอบหมาย สั่่�งลงโทษและถืือว่่าเป็็นการสิ้้�นสุุดการลงโทษ
หมวด ๔
การอุุทธรณ์์
			ข้้อ ๔๑ การอุุ ทธรณ์์คำำ�สั่่� งลงโทษให้้นัั กศึึกษาผู้้�ถูู กลงโทษ อุุ ทธรณ์์เป็็ นหนัั งสืือพร้้อมทั้้�งระบุุ
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผลในการอุุทธรณ์์ให้้เห็็นว่่าผู้้�อุุทธรณ์์ได้้ถููกสั่่�งลงโทษโดยไม่่ถููกต้้อง ไม่่เหมาะสม หรืือไม่่เป็็น
ธรรมอย่่างไร และลงลายมืือชื่่�อและที่่�อยู่่�ของผู้้�ถููกลงโทษ โดยยื่่�นต่่อคณะกรรมการฝ่่ายปกครองนัักศึึกษา
ภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งคำำ�สั่่�งลงโทษ
			ข้้อ ๔๒ การอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งลงโทษ ให้้อุุทธรณ์์ได้้สำำ�หรัับตนเองเท่่านั้้�น จะอุุทธรณ์์แทนผู้้�อื่่�นหรืือ
มอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นอุุทธรณ์์แทนไม่่ได้้
			ข้้อ ๔๓ ให้้มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�งคณะกรรมการอุุทธรณ์์วิินััยนัักศึึกษา ประกอบด้้วย
					 (๑) รองอธิิการบดีีที่่�อธิิการบดีีมอบหมาย เป็็นประธาน
					 (๒) คณบดีี หรืื อหัั ว หน้้ า หน่่ ว ยงานที่่� เ รีี ย กชื่่� อ อย่่ า งอื่่� น ที่่� มีี ฐ านะเทีี ย บเท่่ า คณะ
จำำ�นวนไม่่เกิินสองคนเป็็นกรรมการ
					 (๓)	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายในมหาวิิทยาลััย จำำ�นวนไม่่เกิินสองคน เป็็นกรรมการ
					 (๔)	หััวหน้้างานวิินััยและพััฒนานัักศึึกษา กองกิิจการนัักศึึกษา เป็็นเลขานุุการ
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			ข้้อ ๔๔ ให้้คณะกรรมการอุุทธรณ์์วิินััยนัักศึึกษา พิิจารณาอุุทธรณ์์ให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๓๐ วััน
นัับแต่่วัันได้้รัับหนัังสืืออุุทธรณ์์ และเสนอความเห็็นต่่ออธิิการบดีี ให้้อธิิการบดีีสั่่�งการภายใน ๑๕ วัันนัับแต่่วัันที่่�
ได้้รัับรายงานจากคณะกรรมการอุุทธรณ์์วิินััยนัักศึึกษา
			ข้้อ ๔๕ เมื่่� อ อธิิ ก ารบดีี พิิ จ ารณาแล้้ ว เห็็ น ว่่ า การสั่่� ง การลงโทษสมควรแก่่ ค วามผิิ ด แล้้ ว
ให้้สั่่�งยกอุุทธรณ์์ หรืือถ้้าเห็็นว่่าการสั่่�งลงโทษนั้้�นไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่เหมาะสม ให้้สั่่�งเพิ่่�มโทษ ลดโทษ หรืือ
ยกโทษตามควรแก่่กรณีี คำำ�วิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขออุุทธรณ์์คำ�สั่่
ำ �งลงโทษของอธิิการบดีีถืือว่่าเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด
			ข้้อ ๔๖ เมื่่� อ อธิิ ก ารบดีี พิิ จ ารณาสั่่� ง การตามข้้ อ ๔๕ แล้้ ว ให้้ แ จ้้ ง ให้้ ผู้้�อุุ ท ธรณ์์ ท ราบเป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรโดยเร็็ว
บทเฉพาะกาล
			ข้้อ ๔๗	นัักศึึกษาผู้้�ใดที่่�มีีกรณีีถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััยอยู่่�ก่่อนวัันที่่�ข้้อบัังคัับนี้้� มีีผลบัังคัับใช้้
และการดำำ�เนิินการทางวิินััยนัักศึึกษายัังไม่่เสร็็จสิ้้�น ให้้นำำ�วิิธีีการพิิจารณาดำำ�เนิินการทางวิินััยส่่วนการสอบสวน
การพิิจารณาและการดำำ�เนิินการเพื่่�อลงโทษ ให้้ดำำ�เนิินการตามข้้อบัังคัับนี้้� ส่่วนความผิิดและโทษ ให้้นำำ�ส่่วนที่่�
เป็็นคุุณในข้้อบัังคัับนี้้�มาใช้้
									

ประกาศ ณ วัันที่่� ๗ มกราคม ๒๕๕๔

(นายอำำ�นวย ยศสุุข)
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ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ว่่าด้้วยเครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
			
อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) และมาตรา ๕๒ แห่่งพระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกัั บ มติิ ส ภามหาวิิ ท ยาลัั ย ในการประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� ๓/๒๕๕๐ เมื่่� อ วัั น ที่่� ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึึงออกข้้อบัังคัับไว้้ดัังนี้้�
			 ข้้อ ๑	ข้้อบัังคัับนี้้�เรีียกว่่า “ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
			ข้้อ ๒	ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
			ข้้อ ๓ ให้้ยกเลิิกข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยเครื่่�องแบบนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐
					 บรรดาข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่�ง ประกาศ และมติิอื่่�นใดในส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้วในข้้อบัังคัับนี้้�
หรืือซึ่่�งขััดหรืือแย้้งกัับข้้อบัังคัับนี้้� ให้้ใช้้ข้้อบัังคัับนี้้�แทน
			ข้้อ ๔ ในข้้อบัังคัับนี้้�
					 “มหาวิิทยาลััย” หมายความว่่า มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “สภามหาวิิทยาลััย” หมายความว่่า สภามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “อธิิการบดีี” หมายความว่่า อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
			ข้้อ ๕ เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษา ให้้ใช้้ได้้เฉพาะผู้้�มีีฐานะเป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ทุุกคน
			ข้้อ ๖ เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาชายกรณีีปกติิ ประกอบด้้วย
					 ๖.๑ เสื้้�อเชิ้้�ตทำำ�ด้้วยผ้้าสีีขาวเกลี้้�ยงไม่่มีีลวดลาย ปกเสื้้�อแบบคอเชิ้้�ตปลายแหลมผ่่าอก
ตรงโดยตลอด อกเสื้้�อติิดกระดุุมสีีขาวขนาดเล็็กมีีกระเป๋๋า แขนเสื้้�อใช้้แบบแขนสั้้�น (ห้้ามผ่่าปลายแขน) หรืือ
แขนยาว ความยาวของตััวเสื้้�อให้้เลยสะเอวขนาดที่่�ขอบกางเกงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย
					 ๖.๒ กางเกงขายาว แบบเรีียบ สุุภาพ สีีกรมท่่า หรืือสีีดำำ�
					 ๖.๓ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� แบบสุุภาพ ไม่่มีีลวดลาย
					 ๖.๔	ถุุงเท้้าสั้้�นสีีสุุภาพ
					 ๖.๕ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้” เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ขนาดพองาม
					 ๖.๖	ผ้้าผููกคอสีีเขีียว
					 ๖.๗ เข็็มกลััดผ้้าผููกคอตรามหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๗ เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาชายในโอกาสพิิเศษ ประกอบด้้วย
					 ๗.๑ เสื้้� อ เชิ้้� ตสีี ข าวเกลี้้� ย ง ไม่่ มีี ล วดลาย ปกเสื้้� อ แบบคอเชิ้้� ต ปลายแหลมผ่่ า อกตรง
โดยตลอด อกเสื้้�อติิดกระดุุมสีีขาวขนาดเล็็กมีีกระเป๋๋า แขนเสื้้�อใช้้แบบแขนยาว ความยาวของตััวเสื้้�อให้้เลย
สะเอวขนาดที่่�ขอบกางเกงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย
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					 ๗.๒ กางเกงขายาว แบบเรีียบ สุุภาพ สีีกรมท่่า หรืือสีีดำำ�
					 ๗.๓ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ�ไม่่มีีลวดลาย มีีเชืือกผููก
					 ๗.๔	ถุุงเท้้าสั้้�นสีีเดีียวกัับรองเท้้า
					 ๗.๕ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้”เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ขนาดพองาม
					 ๗.๖	ผ้้าผููกคอสีีเขีียว
					 ๗.๗ เข็็มกลััดผ้้าผููกคอตรามหาวิิทยาลััย
					 ๗.๘ เสื้้� อ นอกแบบสากลสีี เ ขีี ย วเข้้ ม กลางกระเป๋๋ า เสื้้� อ ด้้ า นซ้้ า ยมีี เ ครื่่� อ งหมาย
มหาวิิทยาลััยปัักด้้วยดิ้้�นสีีทองมีีขนาดพองาม มีีกระดุุมสีีทองแถวเดีียว สวมทัับเครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาชาย
			ข้้อ ๘ เครื่่�องแต่่งกายชายสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา เพื่่�อใช้้ในโอกาสรัับพระราชทาน
ปริิญญาบััตรประกอบด้้วย
					 ๘.๑ เสื้้�อเชิ้้�ตสีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย ปกเสื้้�อแบบคอเชิ้้�ตปลายแหลมผ่่าอกตรงโดย
ตลอด อกเสื้้�อติิดกระดุุมสีีขาวขนาดเล็็กมีีกระเป๋๋า แขนเสื้้�อใช้้แบบแขนยาว ความยาวของตััวเสื้้�อให้้เลยสะเอว
ขนาดที่่�ขอบกางเกงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย
					 ๘.๒ กางเกงขายาวแบบเรีียบ สุุภาพ สีีขาว
					 ๘.๓ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ�ไม่่มีีลวดลาย มีีเชืือกผููก
					 ๘.๔	ถุุงเท้้าสั้้�นสีีเดีียวกัับรองเท้้า
					 ๘.๕ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้” เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ขนาดพองาม
					 ๘.๖	ผ้้าผููกคอสีีเขีียว
					 ๘.๗ เข็็มกลััดผ้้าผููกคอตรามหาวิิทยาลััย
			ข้้อ ๙ เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาหญิิงกรณีีปกติิ ประกอบด้้วย
					 ๙.๑ เสื้้�อเชิ้้�ตทำำ�ด้้วยผ้้าสีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย มีีความหนาพอสมควร ความยาวของ
ตััวเสื้้�อให้้เลยสะเอวขนาดที่่�ขอบกระโปรงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย คอเสื้้�อมีีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตััวเสื้้�อ
ผ่่าอกโดยตลอดมีีสาบนอกขวาทัับซ้้าย เย็็บตะเข็็บ ๒ เส้้น ติิดกระดุุม ๔ หรืือ ๖ เม็็ด แขนเสื้้�อเหนืือศอกเปิิด
ปลายแขนเสื้้�อมีีผ้้าชิ้้�นหนึ่่�งตลบขึ้้�นส่่วนที่่�ตลบตรงท้้องแขนกว้้าง ๒-๓ เซนติิเมตร ด้้านหลัังต่่อบ่่าหลัังแหลมตรง
กลางเดิินตะเข็็บ ๒ เส้้น มีีจีีบตลอดแนวกว้้าง ๓-๕ เซนติิเมตร ชายตรง
					 ๙.๒ กระดุุ ม เสื้้� อ ตามข้้ อ ๙.๑ ให้้ ใ ช้้ ก ระดุุ ม โลหะสีี เ งิิ น ดุุ ม เป็็ น รูู ป ตรามหาวิิ ท ยาลัั ย
ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๑.๕ เซนติิเมตร
					 ๙.๓ กระโปรงทำำ�ด้้วยผ้้าเรีียบไม่่มีีลวดลาย สีีกรมท่่า หรืือสีีดำำ� ตััดเป็็นกระโปรงรููปทรง
รััดกุุม ความยาวปิิดเข่่า ตรงกลางของกระโปรงด้้านหลัังให้้ผ่่าขึ้้�นแบบหางปลาพองามและเดิินได้้สะดวก
ขอบเอวกระโปรงกว้้าง ๔ เซนติิเมตร
					 ๙.๔ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้” เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมพื้้�นผ้้า ขนาดพองาม
					 ๙.๕ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� แบบสุุภาพ ไม่่มีีลวดลาย
					 ๙.๖ เข็็มกลััดเสื้้�อตรามหาวิิทยาลััย กลััดเหนืืออกเบื้้�องซ้้าย
			ข้้อ ๑๐ เครื่่�องแต่่งกายนัักศึึกษาหญิิงในโอกาสพิิเศษ ประกอบด้้วย
					 ๑๐.๑ เสื้้�อเชิ้้�ตทำำ�ด้้วยผ้้าสีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย มีีความหนาพอสมควร ความยาวของ
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คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

ตััวเสื้้�อให้้เลยสะเอวที่่�ขอบกระโปรงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย คอเสื้้�อมีีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตััวเสื้้�อผ่่าอก
โดยตลอด มีีสาบนอกขวาทัับอกซ้้าย เย็็บตะเข็็บ ๒ เส้้น ติิดกระดุุม ๔ หรืือ ๖ เม็็ด แขนเสื้้�อเหนืือศอกเปิิด
ปลายแขนเสื้้�อมีีผ้้าชิ้้�นหนึ่่�งตลบขึ้้�น ส่่วนที่่�ตลบตรงท้้องแขนกว้้าง ๒-๓ เซนติิเมตร ด้้านหลัังต่่อบ่่าหลัังแหลม
ตรงกลางเดิินตะเข็็บ ๒ เส้้น มีีจีีบตลอดแนวกว้้าง ๓-๕ เซนติิเมตร ชายตรง
					 ๑๐.๒ กระดุุมเสื้้�อตามข้้อ ๑๐.๑ ให้้ใช้้กระดุุมโลหะสีีเงิิน ดุุมเป็็นรููปตรามหาวิิทยาลััย
ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๑.๕ เซนติิเมตร
					 ๑๐.๓ กระโปรงทำำ�ด้้วยผ้้าเรีียบร้้อยไม่่มีีลวดลาย สีีเขีียวเข้้ม ตััดเป็็นแบบกระโปรงรููปทรง
รััดกุุมความยาวปิิดเข่่า ตรงกลางของกระโปรงด้้านหลััง ผ่่าขึ้้�นแบบหางปลาพองามและเดิินได้้สะดวก ขอบเอว
กระโปรงกว้้าง ๔ เซนติิเมตร
					 ๑๐.๔ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้” เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมพื้้�นผ้้า ขนาดพองาม
					 ๑๐.๕ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� แบบสุุภาพ ไม่่มีีลวดลาย
					 ๑๐.๖ เข็็มกลััดเสื้้�อตรามหาวิิทยาลััย กลััดเหนืืออกเบื้้�องซ้้าย
					 ๑๐.๗ เสื้้�อนอกสีีเดีียวกัับกระโปรงแบบสากล กลางกระเป๋๋าเสื้้�อด้้านซ้้ายมีีเครื่่�องหมาย
มหาวิิทยาลััยปัักด้้วยดิ้้�นสีีทองขนาดพองาม มีีกระดุุมสีีทองแถวเดีียว สวมทัับเครื่่�องแบบนัักศึึกษาหญิิง
			ข้้อ ๑๑เครื่่�องแต่่งกายหญิิงสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา เพื่่�อใช้้ในโอกาสรัับพระราชทาน
ปริิญญาบััตรประกอบด้้วย
					 ๑๑.๑ เสื้้�อเชิ้้�ตทำำ�ด้้วยผ้้าสีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย มีีความหนาพอสมควร ความยาวของ
ตััวเสื้้�อให้้เลยสะเอวขนาดที่่�ขอบกระโปรงทัับได้้โดยเรีียบร้้อย คอเสื้้�อมีีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตััวเสื้้�อ
ผ่่าอกโดยตลอดมีีสาบนอกขวาทัับอกซ้้ายเย็็บตะเข็็บ ๒ เส้้น ติิดกระดุุม ๔ หรืือ ๖ เม็็ด แขนเสื้้�อเหนืือศอกเปิิด
ปลายแขนเสื้้�อมีีผ้้าชิ้้�นหนึ่่�งตลบขึ้้�นส่่วนที่่�ตลบตรงท้้องแขนกว้้าง ๒-๓ เซนติิเมตร ด้้านหลัังต่่อบ่่าหลัังแหลมตรง
กลางเดิินตะเข็็บ ๒ เส้้น มีีจีีบตลอดแนวกว้้าง ๓-๕ เซนติิเมตร ชายตรง
					 ๑๑.๒ กระดุุมเสื้้�อตามข้้อ ๑๑.๑ ให้้ใช้้กระดุุมโลหะสีีเงิิน ดุุมเป็็นรููปตรามหาวิิทยาลััย
ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๑.๕ เซนติิเมตร
					 ๑๑.๓ กระโปรงทำำ�ด้้วยผ้้าเรีียบไม่่มีีลวดลาย สีีเขีียวเข้้ม ตััดเป็็นแบบกระโปรงรููปทรง
รััดกุุมความยาวปิิดเข่่า ตรงกลางของกระโปรงด้้านหลััง ผ่่าขึ้้�นแบบหางปลาพองามและเดิินได้้สะดวก ขอบเอว
กระโปรงกว้้าง ๔ เซนติิเมตร
					 ๑๑.๔ เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง ๔ เซนติิเมตร หััวเข็็มขััดทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ� มีีคำำ�ว่่า
“แม่่โจ้้” เป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมพื้้�นผ้้า ขนาดพองาม
					 ๑๑.๕ รองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� แบบสุุภาพ ไม่่มีีลวดลาย
					 ๑๑.๖ เข็็มกลััดเสื้้�อตรามหาวิิทยาลััย กลััดเหนืืออกเบื้้�องซ้้าย
			ข้้อ ๑๒ ให้้อธิิการบดีีรัักษาการตามข้้อบัังคัับนี้้�
								

ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
(นายอำำ�นวย ยศสุุข)

นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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เครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษาชาย
เสื้้�อเชิ้้�ตสีีขาว ผ่่าอกตรงโดยตลอด
ติิดกระดุุมสีีขาวขนาดเล็็ก มีีกระเป๋๋าเสื้้�อ
ปกเสื้้�อแบบคอเชิ้้�ตปลายแหลม
ห้้ามผ่่าปลายแขน

ผ้้าผููกคอ (เนคไท) สีีเขีียว

เข็็มกลััดผ้้าผููกคอ รููปทรงกลม
ตรามหาวิิทยาลััย

กางเกงขายาว แบบเรีียบ สุุภาพ
สีีกรมท่่าหรืือสีีดำำ�

เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง 4 เซนติิเมตร
หััวเข็็มขััดเป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า
ทำำ�ด้วย
้ โลหะทองแดงรมดำำ�
มีีคำ�ว่่
ำ า “แม่่โจ้้”

ถุุงเท้้าสั้้�นและรองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำ�ำ

MAEJO UNIVERSITY
www.mju.ac.th
งานวัันััยและพััฒนานัักศึึกษา
กองกิิจการนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

เครื่่อ� งแต่่งกายนัักศึึกษาหญิิง

ติิดเข็็มกลััดมหาวิิทยาลััย
ที่่�ปกเสื้้�อด้้านซ้้าย

เข็็มขััดสีีดำำ� ขนาดกว้้าง 4 เซนติิเมตร
หััวเข็็มขััดเป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า
ทำำ�ด้้วยโลหะทองแดงรมดำำ�
มีีคำำ�ว่่า “แม่่โจ้้”

ติิดเข็็มกลััดมหาวิิทยาลััย
ที่่�อกเสื้้�อด้้านซ้้าย

ถุุงเท้้าสั้้�นและรองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ�
แบบสุุภาพ ไม่่มีีลวดลาย

ติิดกระดุุม 4-6 เม็็ด
ให้้ใช้้กระดุุมโลหะสีีเงิิน
ดุุมเป็็นรููปตรามหาวิิทยาลััย
ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 1.5 เซนติิเมตร

ขอบเอวกระโปรง
กว้้าง 4 เซนติิเมตร

ต่่อบ่่าด้้านหลััง ตรงกลางแหลม
เดิินตะเข็็บ 2 เส้้น

เสื้้�อเชิ้้�ตขาวเกลี้้�ยง ไม่่มีีลวดลาย

กว้้าง 4-6 เซนติิเมตร

กว้้าง 2-3 เซนติิเมตร

มีีสาบนอกขวาทัับอกซ้้าย
เดิินตะเข็็บ 2 เส้้น

ชายตรง
มีีจีีบตลอดแนว
กว้้าง 3-5 เซนติิเมตร

ด้้านหน้้า
กระโปรงสีีดำำ� ไม่่มีีลวดลาย
ยาวปิิดเข่่า

ด้้านหลััง
ตรงกลางผ่่าขึ้้�นแบบหางปลา
ความยาว 10-15 เซนติิเมตร

MAEJO UNIVERSITY
www.mju.ac.th
งานวัันััยและพััฒนานัักศึึกษา
กองกิิจการนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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ระเบีียบมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่อ� พััฒนานัักศึึกษา
ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
พ.ศ. ๒๕๕๗
			
เพื่่� อ อนุุ วัั ติิ ก ารตามข้้ อ ๑๗ (๒) (ง) แห่่ ง ข้้ อ บัั ง คัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ว่่ า ด้้ ว ยการศึึ ก ษาชั้้� น
ปริิญญาตรีี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำำ�หนดให้้นัักศึึกษาที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อขออนุุมััติิปริิญญาจะต้้องผ่่านการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษาตามระเบีียบที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดนั้้�น อาศััยอำำ�นาจตาม
ความในข้้อ ๒๔ แห่่งข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกัับมติิ
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห ามหาวิิ ท ยาลัั ย ในการประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� ๘/๒๕๕๗ เมื่่� อ วัั น ที่่� ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึึงวางระเบีียบไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
			ข้้อ ๑ ระเบีียบนี้้�เรีียกว่่า “ระเบีียบมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
เสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. ๒๕๕๗”
			ข้้อ ๒ ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�ตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
			ข้้อ ๓ ในระเบีียบนี้้�
					 “มหาวิิทยาลััย” หมายความว่่า มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “อธิิการบดีี” หมายความว่่า อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
					 “กิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร” หมายความว่่า กิิจกรรมนอกชั้้�นเรีียนซึ่่�งมหาวิิทยาลััยได้้จััดขึ้้�น
เพื่่�อสร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษา โดยอาจเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเรีียนตามหลัักสููตรการศึึกษา มุ่่�งเน้้น
ให้้กิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นส่่วนเสริิมสร้้างประสบการณ์์ ทัักษะความรู้้�ความสามารถ พััฒนาการทางบุุคลิิกภาพ
สุุขภาพ สัังคมวััฒนธรรม ตลอดจนคุุณธรรมและจริิยธรรมให้้แก่่นัักศึึกษา
					 “นัักศึึกษา” หมายความว่่า นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีของมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
			ข้้อ ๔	หลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษา มีีดัังนี้้�
					 (๑)	นัั ก ศึึ ก ษาหลัั ก สูู ต ร ๒ ปีี ต่่ อ เนื่่� อ ง (เทีี ย บเข้้ า เรีี ย น) ต้้ อ งเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมเสริิ ม
หลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า ๘ กิิจกรรม และมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมไม่่น้้อยกว่่า ๔๐ หน่่วยชั่่�วโมง
					 (๒)	นัักศึึกษาหลัักสููตร ๔ ปีี และ ๕ ปีี ต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า
๑๖ กิิจกรรม และมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมไม่่น้้อยกว่่า ๘๐ หน่่วยชั่่�วโมง
			ข้้อ ๕ การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรของนัักศึึกษา การเทีียบค่่าประสบการณ์์
จากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษา การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาเข้้าร่่วมในลัักษณะบัังคัับเลืือก ให้้จััดทำำ�เป็็นประกาศมหาวิิทยาลััย
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			ข้้อ ๖ กรณีีใดที่่�ไม่่เป็็นไปตามประกาศนี้้� ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของรองอธิิการบดีีที่่�กำำ�กัับดููแลงานด้้าน
พััฒนานัักศึึกษาโดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารงานด้้านกิิจการนัักศึึกษา และให้้ถืือดุุลยพิินิิจ
นั้้�นเป็็นที่่�สุุด
			ข้้อ ๗ ให้้รองอธิิการบดีีที่่�กำำ�กัับดููแลงานด้้านพััฒนานัักศึึกษารัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�
							

ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จำำ�เนีียร ยศราช)
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เรื่่อ� ง การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรซึ่ง�่ กำำ�หนดให้้นักั ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
เข้้าร่่วมในลัักษณะบัังคัับเลืือกระดัับมหาวิิทยาลััย
			
เพื่่�อให้้การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรซึ่่�งกำำ�หนดให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
เข้้าร่่วมในลัักษณะบัังคัับเลืือกระดัับมหาวิิทยาลััย เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย อาศััยอำำ�นาจตามความใน
มาตรา 32 มาตรา 38 (๑) และมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่่งพระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ พ.ศ. ๒๕๖๐
และข้้อ ๕ แห่่งระเบีียบมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วย หลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนา
นัั ก ศึึ ก ษาของนัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกัั บ มติิ ก รรมการบริิ ห ารมหาวิิ ท ยาลัั ย
ในการประชุุมครั้้�งที่่� ๑๕/๒๕๖๐ เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๐ จึึงยกเลิิกประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เรื่่�อง การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรซึ่่�งกำำ�หนดให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เข้้าร่่วมในลัักษณะ
บัั ง คัั บ เลืือก ลงวัั นที่่� ๒๔ มิิถุุ นายน ๒๕๕๗ และกำำ�หนดโครงสร้้ างกิิ จกรรมเสริิ มหลัั กสูู ตรซึ่่�งกำำ�หนดให้้
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีเข้้าร่่วมในลัักษณะบัังคัับเลืือกระดัับมหาวิิทยาลััย ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�นี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อกิิจกรรม

จำำ�นวนชั่่�วโมง

๑
๒
๓

โครงการพััฒนาศัักยภาพนัักศึึกษาใหม่่และเสริิมสร้้างอััตลัักษณ์์ความเป็็นลููกแม่่โจ้้
โครงการอบรมเสริิมสร้้างคุุณธรรมและจริิยธรรมนัักศึึกษา
โครงการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

๖๐
๖
๓

โครงการพิิธีีไหว้้ครูู มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
โครงการเตรีียมความพร้้อมสู่่�การเป็็นรุ่่�นพี่่�ที่่�ดีีและมีีวิินััย
โครงการเสริิมสร้้างวิินััยนัักศึึกษาใหม่่ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
กิิจกรรมเข้้าร่่วมพิิธีีจุุดเทีียนชััยถวายพระพรชััยมงคลและการแสดงออกซึ่่�งความ
จงรัักภัักดีีต่่อสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ เนื่่�องในโอกาสต่่าง ๆ
๘ กิิ จ กรรมเข้้ า แถวเพื่่� อ รัั บ -ส่่ ง เสด็็ จ และแสดงความยิิ น ดีี แ ก่่ บัั ณ ฑิิ ต เนื่่� อ งในพิิ ธีี
พระราชทานปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
๙ โครงการเลืือกตั้้�งผู้้�นำำ�องค์์กรนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
๑๐ โครงการเตรีียมความพร้้อมและพััฒนาบุุคลิิกภาพนัักศึึกษาสู่่�โลกอาชีีพ
๑๑ โครงการปััจฉิิมนิิเทศนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
๑๒ โครงการเสริิมสร้้างวิินััย ใส่่ใจกิิจกรรมนัักศึึกษา พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต (สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� ๒ เป็็นต้้นไป ตลอดการเป็็นนัักศึึกษาต้้องเข้้าอย่่างน้้อย ๒ ครั้้�ง)
รวม

๓
๓
๓
๓

๔
๕
๖
๗

๖
๓
๓
๓
๖
๑๐๒
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ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

			
อนึ่่�ง การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรในลัักษณะบัังคัับเลืือกดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตาม ประกาศ
มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ เรื่่� อ ง การกำำ�ห นดโครงสร้้ า งกิิ จ กรรมเสริิ ม หลัั ก สูู ต รของนัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี
หลัักสููตร ๒ ปีีต่่อเนื่่�อง (เทีียบเข้้าเรีียน) ลงวัันที่่� ๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เรื่่�อง การกำำ�หนดโครงสร้้างกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตร ๔ ปีี และ ๕ ปีี
ลงวัันที่่� ๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๕๗
			ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่บััดนี้้�เป็็นต้้นไป
						
ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๖ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จำำ�เนีียร ยศราช)
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

≥3
≥8

กิจกรรมเลือกเสรี

รวม

3

≥2

กิจกรรมบังคับของคณะ

2

≥3

จํานวน
กิจกรรม

2

1

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมบังคับของ
มหาวิทยาลัย

ลําดับ

≥40

≥15

≥10

≥15

จํานวน
ชั่วโมง

ป

≥16

≥8

≥3

≥5

จํานวน
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≥40

≥15

≥25

4, 5 ป
จํานวน
กิจกรรม

หลักสูตร

การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

MAEJO UNIVERSITY

มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

37

38
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ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เรื่่อ� ง ข้้อปฏิิบัติั แิ ละข้้อห้้ามเกี่่�ยวกัับหอพัักนักั ศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
อนุุ ส นธิิ ต ามประกาศมหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ ลงวัั น ที่่� ๗ กุุ ม ภาพัั น ธ์์ ๒๕๖๒ ได้้ ป ระกาศ
ข้้อปฏิิบััติิและข้้อห้้ามเกี่่�ยวกัับหอพัักนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ไปแล้้ว นั้้�น
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับหอพัักนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยและมีี
ประสิิทธิิภาพ จึึงให้้ยกเลิิกประกาศดัังกล่่าว และออกประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เรื่่�อง ข้้อปฏิิบััติิและข้้อห้้าม
เกี่่�ยวกัับหอพัักนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ไว้้ดัังนี้้�
๑. การจััดนัักศึึกษาเข้้าพััก
		 ๑.๑	นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ใ นระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ทุุ ก คนทุุ ก หลัั ก สูู ต ร ต้้ อ งเข้้ า พัั ก ภายในหอพัั ก ของ
มหาวิิทยาลััยเป็็นเวลา ๑ ปีีการศึึกษา โดยจะต้้องชำำ�ระค่่าหอพัักตลอดปีีการศึึกษา
		 ๑.๒	นัักศึึกษาเก่่ากลัับเข้้ามาศึึกษาใหม่่ในระดัับปริิญญาตรีีทุุกคนทุุกหลัักสููตร จะต้้องเข้้าพัักใน
หอพัักของมหาวิิทยาลััยเป็็นเวลา ๑ ปีีการศึึกษา หากมีีความประสงค์์จะไม่่เข้้าพัักภายในหอพัักต้้องแจ้้งเหตุุผล
ความจำำ�เป็็นและขออนุุญาตเป็็นกรณีีๆ ไป โดยจะต้้องชำำ�ระค่่าหอพัักตลอดปีีการศึึกษา
		 ๑.๓	นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับการพิิจารณาเข้้าพัักเป็็นกรณีีพิิเศษ ได้้แก่่
			 - คณะกรรมการหอพััก
			 -	นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนต่่อเนื่่�อง
			 -	นัั ก ศึึ ก ษาที่่� มีี ค วามประพฤติิ เ รีี ย บร้้ อ ย และทำำ�คุุ ณ ประโยชน์์ หรืื อสร้้ า งชื่่� อ เสีี ย งให้้ กัั บ
มหาวิิทยาลััย
			 -	นัั ก ศึึ ก ษาที่่� มีี ค วามจำำ� เป็็ น อื่่� น ๆ เช่่ น ฐานะยากจน มีี ปัั ญ หาทางด้้ า นสุุ ข ภาพ เป็็ น ต้้ น
โดยนัักศึึกษาจะได้้รัับการพิิจารณาจากงานหอพัักตามความเหมาะสม
๒. การพัักอาศััยในหอพััก
		 ๒.๑	นัักศึึกษามีีสิิทธิ์์�พัักอาศััยภายในหอพัักนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย เป็็นระยะเวลา ๑ ปีีการศึึกษา
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันเปิิดภาคเรีียนที่่� ๑ จนถึึงวัันสุุดท้้ายของการสอบปลายภาคเรีียนที่่� ๒ ในแต่่ละปีีการศึึกษา
		 ๒.๒ สิิทธิิที่่�ได้้รัับในการพัักอาศััยถืือเป็็นสิิทธิ์์�เฉพาะตััวจะโอนให้้ผู้้�อื่่�นมิิได้้ นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์�จะ
ต้้องเข้้าพัักในหอพัักนัักศึึกษาภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดตามประกาศของมหาวิิทยาลััย มิิฉะนั้้�นจะถืือว่่าเจตนา
ที่่�จะไม่่เข้้าพัักและจะถููกลงโทษทางวิินััยนัักศึึกษา
		 ๒.๓	นัักศึึกษาผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าพัักอาศััยภายในหอพัักหากมีีความประสงค์์จะย้้ายห้้องพััก
นัักศึึกษาต้้องได้้รัับการอนุุญาตจากหััวหน้้างานหอพัักก่่อนดำำ�เนิินการ
		 ๒.๔ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้จะดำำ�เนิินการยกเลิิกสิิทธิ์์�การพัักอาศััยในหอพััก ซึ่่�งเริ่่�มจากวัันเริ่่�มต้้น
ของการสอบปลายภาคเรีียนที่่� ๒ ของแต่่ละปีีการศึึกษา และมีีระยะเวลาในการยกเลิิกสิิทธิ์์�ฯ ไม่่น้้อยกว่่า ๑๕ วััน
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โดยผู้้�อาศััยในหอพัักจะต้้องขนย้้ายสััมภาระส่่วนตััวออกจากห้้องพััก ทำำ�ความสะอาดให้้เรีียบร้้อย และส่่งมอบ
ห้้องพัักรวมถึึงพััสดุุตามรายละเอีียดในใบยืืมพััสดุุคืืนให้้งานหอพัักภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด หาก
ทรััพย์์สิินในห้้องพัักชำำ�รุุดหรืือสููญหาย ผู้้�พัักอาศััยภายในห้้องพัักนั้้�นต้้องร่่วมกัันรัับผิิดชอบหากไม่่สามารถระบุุ
ตััวผู้้�กระทำำ�ได้้
๓.	กำำ�หนดเวลาเปิิด – ปิิดหอพัักนัักศึึกษา
		หอพัักภายในมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เปิิดเวลา ๐๖.๐๐ น. และปิิดเวลา ๒๒.๐๐ น.
๔.	ข้้อห้้ามและการลงโทษ
		 ๔.๑	ผู้้�พัักอาศััยภายในหอพัักของมหาวิิทยาลััย จะต้้องละเว้้นการกระทำำ�อัันเป็็นข้้อห้้ามต่่อไปนี้้�
			 ๑. ห้้ามแสดงกิิริิยาวาจาที่่�ไม่่สุุภาพหรืือแสดงพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม ก่่อการทะเลาะ
วิิวาท เมาสุุราอาละวาด ตะโกนพููดคุุยข้้ามชั้้�น ข้้ามอาคารหอพััก หรืือส่่งเสีียงรบกวนผู้้�อื่่�นภายในหอพััก
			 ๒. ห้้ามเสพหรืือมีีไว้้ในครอบครองซึ่่�งเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ สารเสพติิดให้้โทษ การสููบ
บุุหรี่่�และเสพของมึึนเมาอื่่�นๆ ภายในอาคารหอพััก รวมถึึงการมีีพฤติิกรรมที่่�ชวนสงสััย เช่่น มีีขวดหรืือกระป๋๋อง
เปล่่าที่่�ใช้้บรรจุุเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์อยู่่�ภายในห้้องพััก มีีอุุปกรณ์์การเสพหรืือวััสดุุที่่�ใช้้ประกอบการเสพ
สิ่่�งมึึนเมาต่่างๆ เป็็นต้้น
			 ๓. ห้้ามมีีอาวุุธ วััตถุุระเบิิด ก๊๊าซหรืือเชื้้�อเพลิิงอัันอาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายและอััคคีีภััยไว้้ใน
ครอบครอง หรืือนำำ�เข้้ามาในบริิเวณหอพััก
			 ๔. ห้้ า มใช้้ อุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า ที่่� ต้้ อ งใช้้ กำำ�ลัั ง ไฟฟ้้ า สูู ง เช่่ น กระทะไฟฟ้้ า เตาไฟฟ้้ า พัั ด ลม
ทำำ�ความเย็็น เป็็นต้้น อนุุญาตให้้ใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าภายในห้้องพัักตามที่่�งานหอพัักกำำ�หนดไว้้เท่่านั้้�น
			 ๕. ห้้ามประกอบอาหารภายในหอพััก
			 ๖. ห้้ามมิิให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าพัักในนามของตนเอง ห้้ามนำำ�นัักศึึกษาหรืือบุุคคลอื่่�นที่่�มิิได้้พััก
อาศััยอยู่่�ภายในหอพัักนั้้�นๆ หรืือนำำ�บุุคคลต่่างเพศขึ้้�นไปบนหอพัักหรืือเข้้าไปในห้้องพัักโดยมิิได้้รัับอนุุญาต และ
ห้้ามบุุคคลภายนอกขึ้้�นบนอาคารหอพััก
			 ๗. ห้้ามถอดถอน ดััดแปลง โยกย้้าย หรืือกระทำำ�การใดๆ กัับอุุปกรณ์์ทุุกชนิิดที่่�เป็็นของใช้้
ประจำำ�ของหอพัักหรืือภายในห้้องพััก ตลอดจนการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์อื่่�นๆ ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต อัันจะก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายแก่่ตััวอาคารและทรััพย์์สิินของหอพััก
			 ๘. ห้้ามกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการก่่อกวนความสงบเรีียบร้้อย หรืือก่่อให้้เกิิดความเดืือด
ร้้อนรำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่่�นภายในบริิเวณหอพััก
			 ๙. ห้้ามติิดประกาศ เอกสาร หรืือโปสเตอร์์ใดๆ ในบริิเวณหอพััก เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาต
จากหััวหน้้างานหอพััก โดยต้้องติิดประกาศไว้้ในบริิเวณซึ่่�งงานหอพัักจััดไว้้ให้้
			 ๑๐. ห้้ามเล่่นการพนัันหรืือมีีวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการเล่่นการพนัันทุุกชนิิดภายในบริิเวณหอพััก
รวมถึึงมีีพฤติิกรรมที่่�ชวนสงสััยว่่าเป็็นการเล่่นการพนััน เช่่น การเล่่นไพ่่ทุุกชนิิด การเล่่นทอดลููกเต๋๋า เป็็นต้้น
			 ๑๑. ห้้ามนำำ�สััตว์์เลี้้�ยงทั้้�งสััตว์์น้ำ��สั
ำ ัตว์์บกทุุกชนิิดมาเลี้้�ยงภายในบริิเวณหอพััก
			 ๑๒. ห้้ามแก้้ไขซ่่อมแซมรถทุุกประเภท ภายในบริิเวณหอพััก
			 ๑๓. ห้้ า มนัั ด ประชุุ ม จัั ด กิิ จ กรรม หรืือจัั ด งานรื่่� น เริิ ง ใดๆ ในบริิ เ วณหอพัั ก โดยไม่่ ไ ด้้ รัั บ
อนุุญาตจากหััวหน้้างานหอพััก

40

คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

			 ๑๔. ห้้ า มฝ่่ า ฝืื น คำำ�สั่่� ง หรืือคำำ�ตัั ก เตืือนของคณะกรรมการหอพัั ก ที่่� ป รึึ ก ษาหอพัั ก และ
บุุคลากรงานหอพััก
			 ๑๕. ห้้ามนัักศึึกษาออกไปพัักค้้างคืืนภายนอกหอพัักโดยมิิได้้รัับอนุุญาต หากนัักศึึกษามีี
ความจำำ�เป็็นจะต้้องขออนุุญาตเป็็นเอกสารเสนอต่่อหััวหน้้างานหอพััก โดยจะต้้องยื่่�นหนัังสืือล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
๑ วััน และจะต้้องกลัับเข้้าหอพัักตามระยะเวลาที่่�ได้้รัับอนุุญาต
			 ๑๖.	นัักศึึกษาจะต้้องกลัับเข้้าหอพัักก่่อนเวลา ๒๒:๐๐ น. ซึ่่�งเป็็นเวลาปิิดหอพััก และจะต้้อง
ไม่่ออกจากหอพัักก่่อนเวลา ๐๖:๐๐ น. ซึ่่�งเป็็นเวลาเปิิดหอพััก
			 ๑๗. ห้้ามประพฤติิเสื่่�อมเสีียในเชิิงชู้้�สาว หรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมทางเพศภายใน
อาณาบริิเวณของกลุ่่�มอาคารหอพัักนัักศึึกษา
			 ๑๘. ห้้ามลัักทรััพย์์หรืือจงใจทำำ�ลายทรััพย์์สิินของหอพัักหรืือของผู้้�อื่่�น และห้้ามนำำ�สมบััติิ
ส่่วนรวมของหอพัักไปใช้้เป็็นสมบััติิส่่วนตััว
			 ๑๙. ห้้ามปีีนอาคารหอพัักรวมถึึงรั้้�วของหอพััก และห้้ามนั่่�งที่่�ระเบีียงหลัังห้้องพััก
			 ๒๐. ห้้ามสวมใส่่รองเท้้าอื่่�นใดภายในหอพัักยกเว้้นรองเท้้าผ้้า และห้้ามใส่่รองเท้้าที่่�ใช้้ภายใน
ตััวอาคารออกไปภายนอกอาคารหอพััก ตลอดจนห้้ามถอดรองเท้้าทุุกชนิิดไว้้นอกบริิเวณห้้องพััก โดยเฉพาะใน
บริิเวณประตููทางเข้้าหอพััก
			 ๒๑. ห้้ามแช่่ผ้้าหรืือจานชามทิ้้�งไว้้ในอ่่างซััก-ล้้าง ที่่�งานหอพัักจััดไว้้ให้้ และห้้ามนำำ�เศษ
อาหารไปทิ้้�งในอ่่างซัักล้้างหรืือในถาดรองเครื่่�องทำำ�น้ำ��ำ เย็็น
			 ๒๒. ห้้ามทิ้้�งผง ฝุ่่�น หรืือขยะ ในบริิเวณระเบีียงหน้้าห้้องและหลัังห้้องพััก
			 ๒๓.	นัักศึึกษาต้้องแยกขยะเปีียก-ขยะแห้้งให้้เรีียบร้้อย และนำำ�ใส่่ในภาชนะบรรจุุที่่�งาน
หอพัักจััดไว้้ให้้ หากมีีขยะเปีียกต้้องนำำ�ลงมาทิ้้�งในภาชนะบรรจุุชั้้�นล่่างของหอพัักโดยเร็็ว
			 ๒๔. ห้้ามตากผ้้า พาดผ้้า หรืือวางสิ่่�งของต่่างๆ รวมถึึงกระถางดอกไม้้ไว้้บนระเบีียงด้้าน
หน้้าหรืือระเบีียงด้้านหลัังห้้องพััก
			 ๒๕. ห้้ามแต่่งกายไม่่สุุภาพ เช่่น ชุุดนอน กางเกงขาสั้้�น (บ๊๊อกเซอร์์) ในบริิเวณชั้้�นล่่างของ
อาคารหอพััก
			 ๒๖. ห้้ามนัักศึึกษาเข้้าไปในบริิเวณหอพัักของเพศตรงข้้าม ในระหว่่างเวลา ๒๐:๐๐ น.
ถึึง ๐๖:๐๐ น.
			 ๒๗. ห้้ามใช้้ไฟฟ้้าในตำำ�แหน่่งที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับรีีดผ้้าเพื่่�อการอย่่างอื่่�น
			 ๒๘.	นัั ก ศึึ ก ษาที่่� เ ข้้ า พัั ก ภายในหอพัั ก ของมหาวิิ ท ยาลัั ย จะต้้ อ งเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมหรืือ
โครงการต่่างๆ ที่่�มหาวิิทยาลััยจััดขึ้้�น
			 ๒๙. ห้้ามนัักศึึกษาจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภค บริิโภค หรืือให้้บริิการในเชิิงธุุรกิิจต่่างๆ ภายใน
บริิเวณหอพััก
			 ๓๐. ห้้ า มบุุ รุุ ษ เข้้ า ห้้ อ งอ่่ า นหนัั ง สืือของหอพัั ก นัั ก ศึึ ก ษาหญิิ ง และห้้ า มสตรีี เ ข้้ า ห้้ อ งอ่่ า น
หนัังสืือของหอพัักนัักศึึกษาชาย เว้้นแต่่จะได้้รัับการอนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่�หรืือที่่�ปรึึกษาหอพััก
			 ๓๑.	นัักศึึกษาจะต้้องไม่่ประพฤติิผิิดวิินััยนัักศึึกษาตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วย
วิินััยนัักศึึกษา
			 ๓๒. ห้้ามขัับขี่่�หรืือจอดรถจัักรยานหรืือรถจัักรยานยนต์์บริิเวณทางเดิินเท้้าภายในกลุ่่�ม
อาคารหอพััก โดยนัักศึึกษาจะต้้องจอดรถไว้้ในพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนดอย่่างเป็็นระเบีียบ
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			 ๓๓. ห้้ า มนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ นำำ� รถยนต์์ หรืื อรถจัั ก รยานยนต์์ ม าใช้้ ภ ายในมหาวิิ ท ยาลัั ย
โดยนัั ก ศึึ ก ษาสามารถเดิิ น ไปเรีี ย น ใช้้ ร ถจัั ก รยาน หรืือใช้้ บ ริิ ก ารรถไฟฟ้้ า ที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย จัั ด ไว้้ ใ ห้้ บ ริิ ก าร
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมตามนโยบายมหาวิิทยาลััยสีีเขีียวและสถานที่่�จอดรถไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการ
ทำำ�ให้้เกิิดความแออััดและไม่่เป็็นระเบีียบของการจอดรถภายในบริิเวณหอพััก
๕.	บทลงโทษและการตััดคะแนนความประพฤติิ
		 ๕.๑	สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�พัักอาศััยภายในหอพัักของมหาวิิทยาลััย และมีีพฤติิกรรมฝ่่าฝืืนหรืือไม่่
ปฏิิบััติิตาม จะถููกพิิจารณาลงโทษดัังต่่อไปนี้้�
			 ๑.	ตัักเตืือนและยึึดอุุปกรณ์์ในการกระทำำ�ความผิิดนั้้�นๆ
			 ๒.	ทำำ�ทััณฑ์์บนหรืือพััฒนาหอพััก
			 ๓.	ส่่งตััดคะแนนความประพฤติิตามหลัักเกณฑ์์และการพิิจารณาของงานวิินััยและพััฒนา
นัักศึึกษา โดยนัักศึึกษาจะต้้องลงชื่่�อรัับทราบในการกระทำำ�ผิิดก่่อนส่่งตััดคะแนน หากนัักศึึกษาไม่่มาติิดต่่อ
งานหอพัักจะส่่งรายชื่่�อนัักศึึกษาให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อระงัับการลงทะเบีียน
			 ๔. นอกจากการลงโทษตามข้้ อ กำำ�ห นดของหอพัั ก แล้้ ว นัั ก ศึึ ก ษาอาจจะถูู ก ลงโทษ
ทางวิินััยนัักศึึกษาอีีกด้้วย หากความผิิดนั้้�นเป็็นความผิิดตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ว่่าด้้วยวิินััยนัักศึึกษา
เช่่น การดื่่�มสุุรา เล่่นการพนััน ส่่งเสีียงดััง หรืือก่่อการทะเลาะวิิวาท เป็็นต้้น
			 การลงโทษกรณีีขาดเช็็คชื่่�อ
			 ๑. ขาดเช็็ ค ชื่่� อ ๑ ครั้้� ง ให้้ บำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ต่่ อ มหาวิิ ท ยาลัั ย จำำ� นวน ๖ ชั่่� ว โมง
เข้้าร่่วมกิิจกรรม หรืือโครงการของมหาวิิทยาลััย ๒ ครั้้�ง
			 ๒. ขาดเช็็ ค ชื่่� อ ๒ ครั้้� ง ให้้ บำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ต่่ อ มหาวิิ ท ยาลัั ย จำำ� นวน ๑๒ ชั่่� ว โมง
เข้้าร่่วมกิิจกรรมหรืือโครงการของมหาวิิทยาลััย ๔ ครั้้�ง และแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ
			 ๓. กรณีีขาดเช็็คชื่่�อครบ ๓ ครั้้�ง ส่่งตััดคะแนนความประพฤติิ
			 การลงโทษกรณีีเข้้าหอพัักหลัังเวลาปิิดหอพััก
			 ๑. เข้้าหอพัักหลัังเวลาปิิดหอพััก ๑ ครั้้�ง ให้้บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อมหาวิิทยาลััย จำำ�นวน ๓ ชั่่�วโมง
			 ๒. เข้้ า หอพัั ก หลัั ง เวลาปิิ ด หอพัั ก ๒ ครั้้� ง ให้้ บำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ต่่ อ มหาวิิ ท ยาลัั ย
จำำ�นวน ๖ ชั่่�วโมง เข้้าร่่วมกิิจกรรมของมหาวิิทยาลััย ๑ ครั้้�ง และแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ
			 ๓. กรณีีเข้้าหอพัักหลัังเวลาปิิดหอพััก ๓ ครั้้�ง ส่่งตััดคะแนนความประพฤติิ
๖. การขออนุุญาตลาออกนอกหอพััก
		 ๖.๑ การขออนุุญาตลาออกนอกหอพััก (ค้้างคืืน) ในช่่วงวัันจัันทร์์ถึึงวัันพฤหััสบดีี จะต้้องมีี
ผู้้�ปกครองเป็็นผู้้�ลงชื่่�อรัับตััวออกจากหอพััก หรืือมีีหลัักฐานอื่่�นๆ จากผู้้�ปกครอง หรืือได้้รัับการอนุุญาตจาก
ผู้้�ปกครองทางโทรศััพท์์ ซึ่่�งงานหอพัักจะพิิจารณาอนุุญาตเป็็นกรณีีๆ ไป
		 ๖.๒ อนุุ ญ าตให้้ นัั ก ศึึ ก ษาลาออกนอกหอพัั ก (ค้้ า งคืืน) ได้้ ไ ม่่ เ กิิ น ๓ วัั น ต่่ อ สัั ป ดาห์์
(เฉพาะวัันศุุกร์์ วัันเสาร์์ และวัันอาทิิตย์์) ในกรณีีที่่�นัักศึึกษาขออนุุญาตด้้วยตนเอง
		 ๖.๓ การขออนุุ ญ าตออกนอกหอพัั ก จะต้้ อ งทำำ� เรื่่� อ งลาออกนอกหอพัั ก ตามแบบฟอร์์ ม
ที่่�งานหอพัักกำำ�หนด โดยดำำ�เนิินการล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย ๑ วััน
		 ๖.๔	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการลาออกนอกหอพััก (ค้้างคืืน) จะต้้องลงชื่่�อในสมุุดเข้้า-ออก หอพััก ทุุกครั้้�ง
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๗. การกลัับเข้้าหอพัักภายหลัังเวลาปิิดหอพััก
		 การเข้้าหอพัักภายหลัังเวลาปิิดหอพััก (หลัังเวลา ๒๒.๐๐ น.) ทั้้�งกรณีีที่่�มีีหนัังสืือขออนุุญาต
หรืือไม่่มีี นัักศึึกษาจะต้้องลงชื่่�อในสมุุดเข้้าหอพัักทุุกครั้้�ง หากเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบพบว่่าไม่่มีีหนัังสืือขออนุุญาต
นัักศึึกษาจะต้้องถููกลงโทษตามข้้อกำำ�หนดของงานหอพััก ทั้้�งนี้้� หากนัักศึึกษาลงชื่่�อโดยแอบอ้้างชื่่�อของผู้้�อื่่�น
หรืือกรอกข้้อมููลอัันเป็็นเท็็จ นัักศึึกษาจะถููกลงโทษทางวิินััยนัักศึึกษา
๘. รายการเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าที่่�อนุุญาตให้้ใช้้ได้้ภายในห้้องพััก
		 ๑. โคมไฟฟ้้า			
๕. เครื่่�องเป่่าผม เครื่่�องหนีีบผม
		 ๒. เตารีีดไฟฟ้้า		
๖. กระติิกน้ำำ��ร้้อนชนิิดตััดไฟอััตโนมััติิ
		 ๓.	หม้้อหุุงข้้าวไฟฟ้้า
๗.	อุุปกรณ์์สื่่�อสาร อุุปกรณ์์ชาร์์จไฟ
		 ๔.	พััดลม				
๘. เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
	สำำ�หรัั บ อุุ ป กรณ์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ที่่� ส ามารถนำำ� มาใช้้ ไ ด้้ ป ระกอบด้้ ว ย CPU จอ เมาส์์ แป้้ น พิิ ม พ์์
เครื่่�องพิิมพ์์ และคอมพิิวเตอร์์โน็็ตบุ๊๊�คเท่่านั้้�น หากมีีอุุปกรณ์์อื่่�นนอกเหนืือจากที่่�อนุุญาต งานหอพัักจะเก็็บ
อุุปกรณ์์ดัังกล่่าวเพื่่�อลดปััญหาการรบกวนเพื่่�อนร่่วมห้้องและการใช้้กระแสไฟฟ้้าเกิินกำำ�ลััง โดยจะให้้นัักศึึกษา
มาติิดต่่อขอรัับคืืนเมื่่�อยกเลิิกสิิทธิ์์�การพัักอาศััยในหอพัักของมหาวิิทยาลััย
	ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่บััดนี้้�เป็็นต้้นไป
				

ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.นิิโรจน์์ สิินณรงค์์)
รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ปฏิิบััติิการแทนอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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ประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
เรื่่อ� ง การแจ้้งย้้ายทะเบีียนบ้้าน
อนุุสนธิิตามประกาศมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ลงวัันที่่� ๑๙ มีีนาคม ๒๕๖๒ เรื่่�อง การแจ้้งย้้ายทะเบีียนบ้้าน
นั้้�น เพื่่�อให้้ที่่�อยู่่�ของนัักศึึกษาใหม่่หลัักสููตร ๔-๕ ปีี และหลัักสูู ตร ๔ ปีีเทีียบเข้้าเรีียน (ยกเว้้นนัักศึึกษา
ภาคสมทบ) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ จัังหวััดเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้-ชุุมพร จัังหวััดชุุมพร และมหาวิิทยาลััย
แม่่ โ จ้้ - แพร่่ เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ จัั ง หวัั ด แพร่่ เป็็ น ไปด้้ ว ยความเรีี ย บร้้ อ ย เป็็ น ปัั จ จุุ บัั น และเป็็ น ไปตาม
พระราชบััญญััติิการทะเบีียนราษฎร์์ พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๔ ว่่าด้้วยการย้้ายที่่�อยู่่� มาตรา ๓๐ กระทรวง
มหาดไทย จึึงให้้นัักศึึกษาใหม่่หลัักสููตร ๔-๕ ปีี และหลัักสููตร ๔ ปีีเทีียบเข้้าเรีียน (ยกเว้้นนัักศึึกษาภาคสมทบ)
ย้้ายทะเบีียนบ้้านไปอยู่่�บ้้านเลขที่่�มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ เมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว สามารถย้้ายกลัับภููมิิลำำ�เนาเดิิม
ได้้ ต่่ อ ไป ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ ได้้แก่่ การใช้้ ที่่�อยู่่�ปัั จจุุ บัันไปทำำ�ธุุรกรรมต่่ างๆ การจัั ดทำำ�ใบขัั บขี่่�
การเลืือกตั้้�งใดๆ โดยไม่่ต้้องกลัับภููมิิลำำ�เนา การเป็็นคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งระดัับต่่างๆ การฝึึกงาน
การทำำ�บััตรประจำำ�ตััวประชาชนและการติิดต่่อประสานงานต่่างๆ เป็็นต้้น
อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑) แห่่งพระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึึ ง ให้้ ย กเลิิ ก ประกาศดัั ง กล่่ า วและให้้ นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ หลัั ก สูู ต ร ๔-๕ ปีี และหลัั ก สูู ต ร ๔ ปีี เ ทีี ย บเข้้ า เรีี ย น
(ยกเว้้นนัักศึึกษาภาคสมทบ) ทุุกคนย้้ายทะเบีียนบ้้านไปยัังมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ตามพื้้�นที่่�การศึึกษานั้้�นๆ ได้้แก่่
๑. มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ ย้้ า ยเข้้ า บ้้ า นเลขที่่� ๖๓ หมู่่�ที่่� ๔ ตำำ� บลหนองหาร
อำำ�เภอสัันทราย จัังหวััดเชีียงใหม่่ (อำำ�เภอต่่างๆ ในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงไม่่ต้้องย้้ายเข้้า)
๒. มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ - ชุุ ม พร จัั ง หวัั ด ชุุ ม พร ย้้ า ยเข้้ า บ้้ า นเลขที่่� ๙๙ หมู่่�ที่่� ๕ ตำำ� บลละแม
อำำ�เภอละแม จัังหวััดชุุมพร
๓. มหาวิิ ท ยาลัั ย แม่่ โ จ้้ – แพร่่ เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ จัั ง หวัั ด แพร่่ ย้้ า ยเข้้ า บ้้ า นเลขที่่� ๑๗ หมู่่�ที่่� ๓
ตำำ�บลแม่่ทราย อำำ�เภอร้้องกวาง จัังหวััดแพร่่
	จึึงประกาศมาเพื่่�อโปรดทราบโดยทั่่�วกััน
				

ประกาศ ณ วัันที่่� 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์์ ดร.ญาณิิน โอภาสพััฒนกิิจ)
รองอธิิการบดีี ปฏิิบััติิการแทน
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
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ลำำ�ดัับ	

คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อม : ก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔

ชื่่�ออาคาร

๑. อาคารสำำ�นัักงานอธิิการบดีี (ที่่�ทำ�ำ การผู้้�บริิหาร
		 ผอ.สำำ�นััก ผอ.กองต่่างๆ)
๒. อาคารคุุณพระช่่วงเกษตรศิิลปาการ
๓. อาคารแผ่่พืืชน์์ (โดมพระราชทานปริิญญาบััตรเดิิม)
๔. สนามวัังซ้้าย หอนาฬิิกา
๕. อาคารศููนย์์ภาษา บััณฑิิตศึึกษา
๖. อาคารเรีียนรวม
๗. อาคารศููนย์์กล้้วยไม้้และไม้้ดอกไม้้ประดัับ
๘. อาคารศููนย์์เทคโนโลยีีชีีวภาพทางพืืช (ไบโอ)
๙.	สำำ�นัักหอสมุุด
๑๐. อาคารคณะสัังคมฯ (อาคารประเสริิฐ ณ นคร)
๑๑. อาคารคณะวิิทยาศาสตร์์
๑๒. อาคารคณะบริิหารธุุรกิิจ
๑๓. อาคารเนื้้�อเยื่่�อ
๑๔. สนามกีีฬากลางอิินทนิิล
๑๕.	ศููนย์์กีีฬาเฉลิิมพระเกีียรติิ
๑๖. คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ และการออกแบบสิ่่�งแวดล้้อม
๑๗. คณะผลิิตกรรมการเกษตร
๑๘. อาคารสำำ�นัักวิิจััยและส่่งเสริิมวิิชาการการเกษตร
๑๙. ภาควิิชาเกษตรกลวิิธาน
๒๐. คณะวิิศวกรรมและอุุตสาหกรรมเกษตร
๒๑. คณะเทคโนโลยีีการประมงและทรััพยากรทางน้ำำ��
๒๒. อาคารโรงอาหารเทิิดกสิิกร
๒๓. กลุ่่�มอาคารหอพัักนัักศึึกษา (๑๐ หลััง)
๒๔. อาคารสมาคมศิิษย์์เก่่าแม่่โจ้้
๒๕.	วิิทยาลััยพลัังงานทดแทน
๒๖. อาคารภาควิิชาทรััพยากรดิิน และสิ่่�งแวดล้้อม (ดิินปุ๋๋�ย)
๒๗.	ศููนย์์การศึึกษาและฝึึกอบรมนานาชาติิ
๒๘. สวนสุุขภาพ ศ.ดร.บุุญศรีี วัังซ้้าย เทิิดพระเกีียรติิ

ลำำ�ดับ	
ั

ชื่่�ออาคาร

๒๙. อาคารอำำ�นวย ยศสุุข (ศููนย์์กิิจการนัักศึึกษาแม่่โจ้้)
		ที่่�ตั้้�งกองกิิจการนัักศึึกษา กองแนะแนวสหกิิจศึึกษา
		 และศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์ สถาบัันบ่่มเพาะวิิสาหกิิจ
		สำำ�นัักบริิหารและพััฒนาวิิชาการ ศููนย์์ศิิลปวััฒนธรรม
๓๐. อาคารวุุฒากาศ
๓๑. อาคารประทีีปเสน สหกรณ์์ออมทรััพย์์ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
๓๒.	อุุทยานกล้้วยไม้้ไทย เฉลิิมพระเกีียรติิ
๓๓.	หอเกีียรติิยศ
๓๔. ลานจตุุรััสนานาชาติิ
๓๕. อาคารพััฒนาวิิสััยทััศน์์นัักศึึกษา
๓๖. อาคารหอประชุุมชููติิวััตร
๓๗. อาคารกลุ่่�มบ้้านพัักบุุคลากร
๓๘. สนามกีีฬาเทนนิิส เปตอง
๓๙. สนามกีีฬากลางแห่่งที่่� ๒
๔๐. อาคารภาควิิชาพืืชไร่่
๔๑. อาคาร ๗๐ ปีี
๔๒. อาคาร ๘๐ ปีี
๔๓. สระอุุบลรััตนราชกััญญา
๔๔.	ตลาดคาวบอยมาเก็็ต
๔๕. อาคารที่่�ประดิิษฐาน พระเจ้้าศิิลานาคน้้อยเทพศรััทธานิิมิิตร
๔๖. คณะเศรษฐศาสตร์์
๔๗. อาคารจุุฬาภรณ์์
๔๘. คณะสารสนเทศและการสื่่�อสาร
๔๙. ภาควิิชาพืืชสวนประดัับ
๕๐.	วิิทยาลััยบริิหารศาสตร์์
๕๑. คณะสััตวศาสตร์์และเทคโนโลยีี
๕๒.	ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
๕๓.	ปั๊๊�มน้ำำ��มััน
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คณะทำำ�งาน
รายนามที่่�ปรึึกษาการจััดทำำ�คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อมก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564
		 รองศาสตราจารย์์ ดร.วีีระพล ทองมา
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
		 รองศาสตราจารย์์ ดร.ญาณิิน โอภาสพััฒนกิิจ รองอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
		ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ผศ.ดร.นิิโรจน์์ สิินณรงค์์		รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
		 นางอรณุุตรา จ่่ากุุญชร				ผู้้�อำำ�นวยการกองพััฒนานัักศึึกษา
		ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สนิิท สิิทธิิ		
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารและพััฒนาวิิชาการ
		
รายนามคณะทำำ�งานการจััดทำำ�คู่่�มืือเตรีียมความพร้้อมก่่อนรายงานตััวเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564
	ผู้้�อำำ�นวยการกองพััฒนานัักศึึกษา
ประธานคณะทำำ�งาน
นางสกุุณา เชาวพ้้อง
รองประธานคณะทำำ�งาน
นายปััญญวััจน์์ ชลวิิชิิต	
คณะทำำ�งาน
นางนิิธิิวดีี จรรยาสุุภาพ
คณะทำำ�งาน
นายณภััทร แก่่นสาร์์
คณะทำำ�งาน
นางสาวรััศมีี อภิิรมย์์
คณะทำำ�งาน
นางรุ่่�งนภา ริินคำำ�	
คณะทำำ�งาน
นายอภิิสิิทธิ์์� รััตนปภานัันท์์
คณะทำำ�งาน
นายสานิิตย์์ แป้้นเหลืือ
คณะทำำ�งาน
นางสาวสิิริิประภา วิิรัชั เจริิญ
คณะทำำ�งาน
ประธานสภานัักศึึกษา
คณะทำำ�งาน
นายกองค์์การนัักศึึกษา
คณะทำำ�งาน
นายพงษ์์สัันต์์ สมบััติิ
คณะทำำ�งานและเลขานุุการ
นายศิิริิพงษ์์ ไชยคำำ�ร้้อง
คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
ออกแบบ/พิิมพ์์ :		

