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คาํนาํ 

การผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์คือ เป็นบณัฑิตทีมีทกัษะเป็นเลิศ เก่งงาน 
เก่งคน  เก่งคิด เก่งวิชาการ ตลอดจนมีความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ซึงองคป์ระกอบหนึงทีสนับสนุนใหไ้ดบ้ณัฑิต
ดังกล่าว คือ ระบบอาจารย์ทีปรึกษา เนืองจากอาจารย์ทีปรึกษาเป็นผู ้ดูแลนักศึกษาและใกลชิ้ดนักศึกษามากทีสุด 
นอกจากนี ยงัเป็นผูส้รา้งความเขา้ใจระหวา่งมหาวิทยาลยั อาจารยแ์ละนักศึกษา ตลอดจนกฏ ระเบียบต่างๆ จนเกิดผลดี
ต่อนักศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาออกไปเป็นทรพัยากรบุคคลทีมีศกัยภาพในสงัคม 

ผู ้จัดทําหวังเป็นอย่างยิงว่า คู่มือฉบับนีจะเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ทีปรึกษา เพือสามารถนําไป
ประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน และดแูลนักศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

นางสาวหทยัชนก  งามอินทร ์
ผูจ้ดัทาํคู่มือ 
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สารบญั 
 

เนือหา หนา้ 
บทนํา 1 
ปรชัญาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้  
วิสยัทศัน์ 1 
วตัถุประสงค ์ 1 
พนัธกิจ 1 
ค่านิยมหลกั 2 
เอกลกัษณ ์ 2 
อตัลกัษณ ์ 2 
คุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 2 
ความสาํคญัของการจดัทาํคู่มืออาจารยที์ปรึกษา  
วตัถุประสงคข์องระบบอาจารยที์ปรึกษา  
หนา้ทีของอาจารยที์ปรึกษา  
จรรยาบรรณของอาจารยที์ปรึกษา  
คุณลกัษณะของอาจารยที์ปรึกษาทีดี  
แนวปฏิบติัของอาจารยป์รึกษา  
เทคนิคในการใหก้ารปรึกษา  
เครืองมือสาํหรบัอาจารยที์ปรึกษา  
การติดต่อขอรบับริการของนักศึกษา กองแนะแนว และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์  
การติดต่อขอรบับริการของนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา   10 
การติดต่อขอรบับริการของนักศึกษา สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ  

- กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้  
- กลุ่มบริหารหลกัสตูร การเรียนการสอนและศึกษาทวัไป  
- กลุ่มพฒันาคณาจารย ์หลกัสตูรและนวตักรรมการเรียนการสอน  22 
- ระบบบริการการศึกษา (www.reg.mju.ac.th)  22 
- แหล่งการหาขอ้มลูเพิมเติม   

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อของแต่ละหน่วยงาน  24 
บรรณานุกรม           
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"...ผูที้เป็นครูอาจารยนั์น ใช่ว่าจะมีแต่ ความรูใ้นทางวิชาการและในทางการสอนเท่านันก็หาไม่จะตอ้งรูจ้กั
อบรมเด็กทงัในดา้นศีลธรรมจรรยาและวฒันธรรมรวมทงัใหมี้ความสาํนึกรบัผิดชอบในหนา้ทีดว้ย..."  

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  

ของ วิทยาลยัวิชาการศึกษา 15 ธนัวาคม 2503  
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บทนาํ 

“อาจารยที์ปรึกษา มีบทบาทหนา้ทีสาํคญัในการพฒันาบุคลิกภาพและสรา้งความอบอุ่นใหแ้ก่นักศึกษา ทาํใหนั้กศึกษา
เกิดความรกั ความผูกพนัธต่์ออาจารย ์และสถาบนัอุดมศึกษา” 

สาํเนาว ์ ขจรศิลป์, . 

ปรชัญาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

มุง่มนัพฒันาบณัฑิตสู่ความเป็นผูอุ้ดมดว้ยปัญญา  อดทน  สูง้าน  เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม เพือความเจริญรุ่งเรือง
วฒันาของสงัคมไทยทีมีการเกษตรเป็นรากฐาน 

วิสยัทศัน ์

“เป็นมหาวิทยาลยัชนันําทีมีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดบันานาชาติ” 

วตัถุประสงค ์

1. เพือผลิตบณัฑิตทีมีความรูค้วามสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผูป้ระกอบการ ทีทันต่อ
กระแสการเปลียนแปลงโดยเน้นทางดา้นการเกษตรวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาทีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ  ชุมชนทอ้งถิน และสงัคมของประเทศ รวมทงัการใหโ้อกาสทางการ
ศึกษา 

2. เพือสรา้งผลงานวิจยัและนวตักรรมและองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตรป์ระยุกต ์เพือการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สงัคม 

3. เพือสรา้งและพฒันาศูนยก์ารเรียนรูเ้ชิงบรูณาการดา้นการเกษตรเพือเป็นแหล่งเรียนรู ้คน้ควา้ และรวบรวม
องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีเกษตรสมยัใหมที่เป็นศาสตรผ์สมผสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมพืนที  

4. เพือส่งเสริมการดํารงศิลปวฒันธรรมดา้นการเกษตรรวมทังวฒันธรรมทอ้งถิน ตลอดจนการรกัษาระบบ
นิเวศของทรพัยากรธรรมชาติ  

5. เพือส่งเสริมการดํารงศิลปวฒันธรรมดา้นการเกษตรรวมทังวฒันธรรมทอ้งถิน ตลอดจนการรกัษาระบบ
นิเวศของทรพัยากรธรรมชาติ  

6. เพือสรา้งและพฒันาระบบบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและการสรา้งเครือข่ายทีเขม้แข็ง 

พนัธกิจ 

1. ผลิตบณัฑิตทีมีความรูค้วามสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) 
ทีทันต่อกระแสการเปลียนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาทีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ  ชุมชนทอ้งถิน และสงัคมของประเทศ รวมทงัการให้
โอกาสทางการศึกษา 

2. สรา้งผลงานวิจยัและนวตักรรมและองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตรป์ระยุกต ์เพือการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สงัคม  

3. สรา้งและพฒันาศนูยก์ารเรียนรูเ้ชิงบรูณาการดา้นการเกษตร เพือเป็นแหล่งเรียนรู ้คน้ควา้ และรวบรวมองค์
ความรูด้า้นเทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม ่ทีเป็นศาสตรผ์สมผสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมพืนที 
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4. ส่งเสริมการดาํรงศิลปวฒันธรรมดา้นการเกษตร รวมทงัวฒันธรรมทอ้งถิน ตลอดจนการรกัษาระบบนิเวศ
ของทรพัยากรธรรมชาติ  

5. สรา้งและพฒันาระบบบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและการสรา้งเครือขา่ยทีเขม้แข็ง 

ค่านิยมหลกั 

M (Mindfulness)  ทาํงานดว้ยจิตวิญญาณ 
A (Aspiration)   สืบสานปณิธานดว้ยใจมนั 
E (Excellence)  สานฝันสู่ความเป็นเลิศ 
J (Justification) เชิดชคูวามยุติธรรม 
O (Originality)  กา้วนําดว้ยเกียรติภมิู 

คาํอธิบาย 
M (Mindfulness)   ทาํงานดว้ยจิตวิญญาณ คือ มีสติปัญญา รูต้วัอยู่เสมอ เขา้ใจผูอื้น เพียบพรอ้มดว้ยจริยธรรม 

ยึดมนัในคุณธรรม 
A (Aspiration)  สืบสานปณิธานดว้ยใจมนั คือ มุง่ผลสาํเร็จของงาน มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ใฝ่ฝันแต่สิงดี 
E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชียวชาญ มีวิริยะอุตสาหะสูง้านหนักยึดมันใน

คุณภาพ 
J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียวกนั ยกย่องชืนชมคนดี ซือสตัย ์ฉลาด อดทน มี

ส่วนร่วมพฒันามหาวิทยาลยั 
O (Originality)  กา้วนําดว้ยเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามคัคี มีวินัย สืบสานเรืองราวเล่าขานภมิูปัญญาทอ้งถิน 

ใส่ใจชุมชน สงัคมในพืนที 

เอกลกัษณ ์

เป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละพฒันาดา้นการเกษตร 

อตัลกัษณ ์

นักปฏิบติัทีเชียวชาญในสาขาวิชาและทนัต่อการเปลียนแปลง 

หมายเหตุ : เอกลกัษณ ์(Uniqueness)  : คุณลกัษณะทีโดดเด่นขององคก์ร 
 อตัลกัษณ ์(Identity) : คุณสมบติัทีเป็นตวัตนของบุคคล 

คุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

1. บณัฑิตทีมีทกัษะเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน  เก่งคิด เก่งวิชาการ 
2. ดา้นภาวะผูนํ้า 
3. ดา้นความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
4. ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
5. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ความสาํคญัของการจดัทาํคู่มืออาจารยท์ีปรึกษา 

 บทบาทหนึงทีสาํคญัของมหาวิทยาลยั คือ การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขประสบความสาํเร็จใน
ชีวิต ดงันัน อาจารยที์ปรึกษาจึงเป็นกลไกหนึงทีมีความสาํคญัในการพฒันาระบบการศึกษา ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้
มีระบบใหก้ารช่วยเหลือนักศึกษาหลายฝ่าย เช่น อาจารยที์ปรึกษาของนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนวและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทีคอยช่วยเหลือใหค้ําปรึกษาแก่นักศึกษา เพือใหนั้กศึกษา
สามารถใชค้วามคิด การแสดงออก ดูแลตนเองในลักษณะทีมีความเป็นผู ้ใหญ่ทีต้องรับผิดชอบมากกว่าในระดับ
มธัยมศึกษา นักศึกษาทีเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาทีมีความหลากหลายทางดา้นภูมิหลงัของครอบครวั 
ลกัษณะนิสยั บุคลิกภาพ ทกัษะความสามารถ และพฤติกรรมทีแตกต่างกนั ประกอบกบัการไดร้บัอิสรเสรีมากขึนทําให้
นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรบัตวัดา้นการเรียนและการดาํเนินชีวิต 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหค้ําปรึกษาของอาจารย์ที
ปรึกษาใหเ้ขม้แข็ง เน้นเชิงรุกมากขึน และเน้นการใหอ้าจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาทีมีคุณภาพกบั
นักศึกษา อนัส่งผลใหเ้กิดทกัษะและประสบการณใ์นการช่วยเหลือนักศึกษา ทงันี เพือใหก้ารปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นไป
อยา่งมีระบบ และเพือส่งเสริมใหนั้กศึกษามีความอบอุ่น มีความรูสึ้กเป็นครอบครวัเดียวกนั มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที
สมบรูณ ์สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งดีและมีความสุข 

วตัถุประสงคข์องระบบอาจารยท์ีปรึกษา 

1. เพือใหอ้าจารยที์ปรึกษาสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพือให้อาจารย์ทีปรึกษามีความเข้าใจทีชัดเจนเกียวกับหลักสูตรลักษณะรายวิชา  การเลือกวิชา               

การลงทะเบียนเรียน วิธีเรียน และการวดัผลพรอ้มทีจะใหค้าํปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา 

3. เพือใหอ้าจารยที์ปรึกษามีความเขา้ใจในกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั การใหบ้ริการและสวสัดิการ

ต่าง ๆ  พรอ้มทีจะใหข้อ้มลูแก่นักศึกษา 

4. เพือใหอ้าจารยที์ปรึกษาเป็นทีพึงของนักศึกษา  สาํหรบัรบัฟังปัญหาและใหก้ารปรึกษาแนะนํานักศึกษาให้

สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

5. เพือใหอ้าจารยที์ปรึกษาช่วยนักศึกษาในการพฒันาบุคลิกภาพใหเ้ป็นบุคคลทีสมบรูณ์ทังทางดา้นวิชาการ

วิชาชีพ  สติปัญญา  สงัคม  อารมณ ์ ร่างกายและจิตใจ 

6. เพือเป็นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคณาจารย ์ นักศึกษา และสถาบนั 

หนา้ทีของอาจารยท์ีปรึกษา 

การแต่งตงัอาจารยที์ปรึกษาใหมี้หนา้ทีเป็นไปตามระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของสถาบนัการศึกษา ดงันัน อาจารยที์
ปรึกษาจึงตอ้งทาํหนา้ทีตามคาํสงัของสถาบนัการศึกษา อยา่งไรก็ตาม หนา้ทีของอาจารยที์ปรึกษาบางอยา่งก็ไม่สามารถ
เขียนไวไ้ดท้ังหมด ดัวนัน หน้าทีของอาจารย์ทีปรึกษา คือ ช่วยเหลือแนะนํานักศึกษาใหป้ระสบผลสําเร็จในด้าน
การศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่วยใหนั้กศึกษาสามารถปรับตัวและดํารงชีพในสถาบันการศึกษาอย่างมี
ความสุข  
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หนา้ทีอาจารยท์ีปรึกษาดา้นวิชาการ 

1. ใหค้าํแนะนําเกียวกบัหลกัสตูรและการเลือกวิชาเรียน 
2. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั  
3. ใหค้าํแนะนําเกียวกบัการลงทะเบียนวิชาเรียน และยบัยงัการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษาเมือ

พิจารณาเห็นวา่การลงทะเบียนเรียนวิชานัน ๆ ไมเ่หมาะสมหรือก่อใหเ้กิดผลเสียแก่นักศึกษา 
4. ใหค้าํแนะนําเกียวกบัการควบคุมการลงทะเบียนเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรกาํหนด 
5. ใหค้าํปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือนักศึกษาเพือการแกไ้ขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
6. ใหค้าํแนะนําช่วยเหลือในกรณีทีมีผลการเรียนตาํหรือเพิมศกัยภาพในการเรียนใหสู้งขึน 
7. ใหค้าํแนะนําในการคิดคะแนนระดบัค่าเฉลีย  
8. ใหค้าํแนะนําเกียวกบัวิธีการเรียน การคน้ควา้ และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยา่งสมาํเสมอ 
9. ใหค้าํแนะนําเรืองการเตรียมประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

หนา้ทีของอาจารยท์ีปรึกษาดา้นบุคลิกและการปรบัตวั 

1. ใหค้าํแนะนําเกียวกับระเบียบขอ้บังคบัของการอยู่ร่วมกันในสังคม และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ   
ของมหาวิทยาลยั เช่น หอ้งสมุด หอ้งพยาบาล การใชบ้ริการระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

2. ใหค้ําปรึกษาเบืองตน้เกียวกับปัญหาทางดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากนักศึกษามีปัญหาเกิน
ความสามารถทีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรส่งต่อนักศึกษาไปรบับริการจากผูเ้ชียวชาญหรือกองแนะแนวและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

3. ใหค้าํปรึกษาเรืองการปรบัตวัในดา้น สุขภาพ การคบเพือน การพกัอาศยั รวมไปถึงการระมดัระวงัเรือง
ยาเสพติด  

4. ดแูลเรืองความประพฤติ การปฏิบติัตามระเบียบ 

การใหค้าํปรึกษาดา้นทกัษะการดาํรงชีวิตและการเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. ใหค้าํแนะนําถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในสงัคม เช่น กิจกรรมทีมหาวิทยาลยัจดัขึนเนืองจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในบทบาทต่าง ๆ เป็นส่วนหนึงของชีวิตนักศึกษา  ซึงเป็นไปตามพฒันาการตามวัยที
นักศึกษามีอุดมการณ ์ มีสงัคม  มีความตอ้งการแสดงออก   

2. ใหค้าํแนะนําในส่วนของการรูจ้กับาํเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม  การทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  เนืองจาก
การไดศึ้กษาภูมิปัญญาของคนในชุมชน  ไดท้ดลองนําความรูไ้ปใชก้บัชีวิตจริง  เป็นการคน้พบความสามารถของตัวเอง
และสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

3. ใหข้อ้มลูเกียวกบัการทาํกิจกรรมนักศึกษาทีเหมาะสม  การจงูใจใหนิ้สิตมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมใน
ระดบัต่าง ๆ กนั  เช่น  การเป็นสมาชิกชมรม  การเขา้มีส่วนร่วมการบริหารงานองคก์รนักศึกษา 

4. ใหค้ําแนะนําใหนั้กศึกษารูจ้ักแบ่งเวลาในการทํากิจกรรมใหเ้หมาะสมกับการเรียน  การแนะนําให้
นักศึกษาจดักิจกรรมทีสรา้งสรรค ์การแนะนําใหนั้กศึกษารุ่นพีประพฤติตวัใหเ้หมาะสมเป็นแบบอยา่งทีดีของนิสิตรุ่นน้อง 

จรรยาบรรณของอาจารยท์ีปรึกษา 

เนืองจากอาจารยที์ปรึกษา มีหน้าทีใหก้ารปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความจําเป็นที
อาจารยที์ปรึกษาตอ้งยึดมนัในจรรยาบรรณของอาจารยที์ปรึกษา ดงันี 
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1. อาจารยที์ปรึกษาตอ้งคาํนึงถึง สวสัดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระทาํการใด ๆ ทีก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่
นักศึกษาอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

2. อาจารยที์ปรึกษาตอ้งรกัษาขอ้มลูต่าง ๆ เกียวกบัเรืองส่วนตวัของนักศึกษาในความดแูลใหเ้ป็นความลบั 
3. อาจารยที์ปรึกษาตอ้งพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของ

ตน) หากมีปัญหาใดทีเกินความสามารถทีจะช่วยเหลือไดก็้ควรแนะนํานักศึกษาผูนั้นไปรบับริการจากบุคลากรอืน เช่น 
นักแนะแนว แพทย ์จิตแพทย ์และนักกฎหมาย เป็นตน้ 

5. อาจารยที์ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณบุ์คคลหรือสถาบนัใด ๆ ใหนั้กศึกษาฟังในทางทีก่อใหเ้กิดความเสือม
เสียแก่บุคคลหรือสถาบนัใด 

6. อาจารยที์ปรึกษาตอ้งเป็นผูที้มีความประพฤติทีเหมาะสม 

คุณลกัษณะของอาจารยท์ีปรึกษาทีดี 

1. มีมนุษยสมัพนัธ ์ใจกวา้งและรบัฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  

2. มีความรบัผิดชอบ  

3. มีความรูก้วา้งขวางและทนัเหตุการณด์า้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  

4. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอื้น มีความเมตตากรุณา  

5. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ไวต่อการรบัรูแ้ละเขา้ใจสิงต่างๆ ไดร้วดเร็ว  

6. มีหลกัจิตวิทยาในการใหก้ารปรึกษา  

7. มีความประพฤติเหมาะสมทีจะเป็นแบบอยา่งทีดีได ้ 

8. รูบ้ทบาทและหนา้ทีของอาจารยที์ปรึกษาเป็นอยา่งดี  

9. มีจริยธรรมของอาจารยที์ปรึกษา  

แนวปฏิบตัขิองอาจารยป์รึกษา 

1. ศึกษารายละเอียดในคู่มืออาจารย์ทีปรึกษาเพือใหท้ราบกฎระเบียบ บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

วิธีดาํเนินการขอ้มลูในแง่มุมต่าง ๆ  เพือใหมี้ความพรอ้มในการใหก้ารปรึกษาแนะนํานักศึกษา 

2. นัดพบนักศึกษาในความดแูลทงัหมดก่อนวนัลงทะเบียนทุกภาคเรียน เพือทาํความรูจ้กั  ซกัซอ้มความเขา้ใจ

เกียวกบัวิธีการปฏิบติัและระเบียบต่าง ๆ 

3. นัดพบนักศึกษาในความดูแลทงัหมดเมือทราบผลการสอบกลางภาค เพือทราบและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของ

นักศึกษา 

4. ติดตารางเวลาไวที้ทาํงานเพือใหนั้กศึกษาเขา้พบอยา่งน้อยภาคการศึกษาละ  ครงั ครงัละอยา่งน้อย  ชวัโมง 

5. ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการพิเศษ หรือนักศึกษาทีมีปัญหาดา้นต่าง ๆ 

6. เขียนบนัทึกการพบนักศึกษา 

7. เมือมีปัญหาเกียวกบัการใหก้ารปรึกษา แนะนํานักศึกษา ใหข้อคาํแนะนําจากประธานหลกัสูตร 

8. สนใจติดตามขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั เพือมาใชใ้นการใหก้ารปรึกษา แนะนํานักศึกษา 

9. สนใจทีจะพฒันาตนเองในดา้นเทคนิคในการใหก้ารปรึกษา  
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10. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของอาจารยที์ปรึกษาอย่างเคร่งครดั 

เทคนิคในการใหก้ารปรึกษา 

อาจารยที์ปรึษาตอ้งมีเทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพเพือใหนั้กศึกษารูสึ้กว่าอาจารยที์ปรึกษาใหค้วามอบอุ่นเป็น
กนัเองและเป็นทีพึงทางใจของเขาได ้

1. เทคนิคในการสรา้งสมัพนัธภาพ  มีดงัตอ่ไปนี 
- สรา้งบรรยากาศทีเป็นมิตร  อบอุ่น  ยิมแยม้แจ่มใส 
- เปิดเผยไมมี่ลบัลมคมใน 
- มีความสนใจ  มีความเมตตากรุณา 
- มีความจริงใจและปฏิบติัตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
- ยอมรบัทงัคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล 
- พยายามทาํความเขา้ใจทงัความรูสึ้ก  ปัญหาและความตอ้งการของนักศึกษา 
- ใหค้วามช่วยเหลือนักศึกษาอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

2. การใหค้าํแนะนาํและการปรึกษา 
- การใหค้าํแนะนาํ  เป็นวิธีทีอาจารยที์ปรึกษาใหค้วามช่วยเหลือแก่นักศึกษามากทีสุด  สิงทีอาจารยที์

ปรึกษาแนะนํานักศึกษามกัจะเป็นเรืองเกียวกบักฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบติัทีใชก้นัอยู่เป็นประจาํ เช่น การลงทะเบียน
เรียน การเพิมและลดวิชาเรียน หรือปัญหาเล็กน้อยทีอาจารยที์ปรึกษาซึงเป็นผูที้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่า
นักศึกษาอาจใหค้ําแนะนําเพือใหนั้กศึกษาสามารถแกปั้ญหาได ้การใหค้ําแนะนําไม่เหมาะสมกับปัญหาทีเกียวกับ
อารมณ์อย่างรุนแรง ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ หรือปัญหาทีตอ้งตัดสินใจเลือกทําอย่างใดอย่างหนึง เช่น การเลือกอาชีพ 
การเลือกสาขาวิชาเอก 

- การปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือใหนั้กศึกษาเขา้ใจตนเอง สภาพแวดลอ้ม ปัญหาทีเผชิญอยู่ และ
สามารถใชค้วามเขา้ใจดงักล่าวมาแกปั้ญหาหรือตดัสินใจเลือกเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตทีเหมาะสมกบัตนเองเพือการ
ปรบัตวัทีดีในอนาคต 

- การฟัง เป็นการแสดงความสนใจต่อนักศึกษา โดยการใชส้ายตาสงัเกตท่าทางและพฤติกรรม เพือให้
ทราบว่าอะไรเกิดขึนแก่นักศึกษา เทคนิคในการฟังนีประกอบดว้ยการใส่ใจ การวางท่าทางอย่างสบาย การใชมื้อ
ประกอบการพดูทีแสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา 

- การนาํ เป็นการกระตุน้ใหนั้กศึกษาทีไม่กลา้พดู ไดพ้ดูออกมา โดยการกระตุน้ใหนั้กศึกษาสาํรวจ หรือ
แสดงออกถึงความรูสึ้ก ทศันคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมของตน การสะทอ้นกลบัเป็นการช่วยทาํใหนั้กศึกษาเขา้ใจตนเอง 
คือ เขา้ใจความรูสึ้ก ประสบการณ ์หรือปัญหาไดถู้กตอ้งยิงขึน 

- การสรุป  คือ การทีอาจารยที์ปรึกษารวบรวมความคิดและความรูสึ้กทีสาํคญั ๆ ทีนักศึกษาแสดงออก 
เพือใหนั้กศึกษาไดส้าํรวจความคิดและความรูสึ้กของตนเองใหก้วา้งขวางยิงขึน 

- การใหข้อ้มูล เป็นวิธีหนึงทีช่วยใหนั้กศึกษาเขา้ใจตนองและสิงแวดลอ้มไดดี้ยิงขึน ขอ้มลูทีจาํเป็นในการ
ปรึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกียวกบัการศึกษา ขอ้มลูเกียวกบัอาชีพและขอ้มลูเกียวกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคม ขอ้มลูดงักล่าว
จะช่วยใหนั้กศึกษาสามารถตดัสินใจหรือเห็นลู่ทางในการแกปั้ญหา 



P a g e  | 7 

 

 

คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

- การใหก้าํลังใจ  เมือมีปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ทีมาพบอาจารย์ทีปรึกษา มักมีความรูสึ้กท้อแท้        
ขาดความมนัใจ อาจารยที์ปรึกษาจึงควรช่วยกระตุน้ใหก้าํลงัใจเพือใหนั้กศึกษากลา้สูปั้ญหา เกิดความมนัใจและพรอ้มที
จะแกไ้ขปัญหา 

- การเสนอแนะ  ในบางกรณีอาจารย์ทีปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นทีเหมาะสมเพือนําไปสู่การ
แกปั้ญหาใหแ้ก่นักศึกษา  การเสนอแนะดังกล่าวควรเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาไดใ้ชเ้หตุผลของตนเองใหม้าก เพือให้
สามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง 

เทคนิคในการปรึกษาดังกล่าวเป็นเทคนิคช่วยในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ซึงตอ้งมีการศึกษาอบรมและมีการ    
ฝึกปฏิบติัเพือใหเ้กิดความรู ้ความชาํนาญ จึงสามารถแกไ้ขปัญหาของนักศึกษาได ้ อาจารยที์ปรึกษาทีไม่ไดฝึ้กอบรมมา
ทางดา้นนีโดยเฉพาะ แต่มีหน้าทีตอ้งช่วยเหลือนักศึกษา จาํเป็นตอ้งศึกษาและฝึกหดัเทคนิคดงักล่าว เพือใหเ้กิดความรู ้
ความชาํนาญบา้ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาทีแกไ้ขไดย้าก หรือการแกไ้ขตอ้งใชเ้วลา เช่น 
ปัญหาทีเกียวกบัเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครวั เช่น การขดัแยง้ระหว่างบิดา มารดา อาจารยที์ปรึกษาควรช่วยใหนั้กศึกษา
ยอมรบัสภาพและหาทางคลีคลายปัญหาต่อไป ในขณะทีมีปัญหานักศึกษาอาจมีอาการเก็บกดอยู่ อาจารยที์ปรึกษาจึง
ควรเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาไดร้ะบายอารมณห์รือความรูสึ้ก โดยเป็นผูฟั้งทีดี ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามอบอุ่น และใชเ้ทคนิคที
ไดก้ล่าวมาแลว้ในการช่วยเหลือนักศึกษา 

อนึง บทบาททีสาํคญัสาํหรบัอาจารยที์ปรึกษาวิชาการ คือ การประสานงานกบัผูป้กครอง ทงัในภาวะปกติและ
ภาวะทีนักศึกษามีปัญหา เช่น ปัญหาการเรียน  ปัญหาอุบัติเหตุ  หรือปัญหาส่วนตัวอืน ๆ ซึงจําเป็นตอ้งรายงานให้
ผูป้กครองไดร้บัทราบดว้ย ดงันันการมีขอ้มลูของผูป้กครองและการติดต่อประสานงานจึงเป็นสิงจาํเป็น 

เครืองมือสาํหรบัอาจารยท์ีปรึกษา 

เครืองมือทีสาํคญัสาํหรบัอาจารยที์ปรึกษา  ประกอบดว้ย  เครืองมือและขอ้มลูทีใชใ้นการใหก้ารปรึกษามีดงันี 
  เครืองมือ 

- คู่มือนักศึกษา 
- หลกัสตูรของคณะทีนักศึกษาสงักดั   
- ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
- คู่มืออาจารยที์ปรึกษา 
- แบบฟอรม์สาํหรบัอาจารยที์ปรึกษาตามขอ้กาํหนดของคณะ 
- แบบบนัทึกการส่งต่อ และแกไ้ขปัญหานักศึกษา 
- แบบประเมินอาจารยที์ปรึกษา 

  ขอ้มูล 

- ขอ้มลูเกียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
- ขอ้มลูเกียวกบัทุนการศึกษาของนักศึกษา 
- ขอ้มลูเกียวกบับริการทีมหาวิทยาลยัจดัใหแ้ก่นักศึกษา 
- ขอ้มลูเกียวกบัอาชีพต่าง ๆ ในสาขาทีอาจารยส์อน 
- ขอ้มลูเกียวกบักิจกรรมนักศึกษา 
- ขอ้มลูผูป้กครองนักศึกษา 
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การตดิตอ่ขอรบับริการของนกัศึกษา กองแนะแนวและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

ฝ่ าย งาน ที รั บ ผิ ดชอบ  กองแนะแนวและ ศิ ษย์ เ ก่ าสั มพั นธ์  ชั น   อาคารอํ านวย  ยศ สุ ข  ห รื อ 
http://www.guidance.mju.ac.th/ มีภารกิจ ดงันี 

ดา้นทุนการศึกษา 

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนไดที้ งานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยวัน เวลา ที
พิจารณาทุนการศึกษา จะแจง้ใหท้ราบอีกครงัที http://www.guidance.mju.ac.th/ นักศึกษาทีไดร้บัทุนการศึกษาต่อเนือง
จากสถาบนัการศึกษาเดิม ใหแ้จง้ชือและส่งเอกสารยืนยนัการไดร้บัทุน เพือการติดตามผลต่อไป 

ดา้นกองทุนเงินยมืฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

เพือสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาทีมีปัญหาดา้นค่าเล่าเรียน และค่าใชจ้่ายทีเกียวเนืองกบัการศึกษา ให้
สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพือการศึกษาของตนเอง และใชเ้งินคืนในระยะสนั โดยไมคิ่ดดอกเบีย หรือใชคื้นเมือไดร้บัเงินจาก
กองทุนเงินใหกู้เ้พือการศึกษา แต่ไมเ่กินคนละ 5,000 บาท ผูกู้ต้อ้งมีคุณสมบติั ดงันี 

1. เป็นนักศึกษาทีกูเ้งินกองทุนเงินใหย้ืมเพือการศึกษา 
2. เป็นนักศึกษาทีไดร้บัทุนการศึกษา 
3. หากเป็นนักศึกษาทีไม่ไดกู้เ้งินกองทุนใหกู้เ้พือการศึกษา และมีปัญหาดา้นเงิน ตอ้งมีผูค้าํประกนั โดย

เป็นขา้ราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้และไดร้บัคาํยินยอมของผูค้าํประกนั 
4. นักศึกษาชนัปีที  มิสิทธิกูย้ืมไดใ้นภาคเรียนที  เป็นตน้ไป 
5. นักศึกษาชนัปีที  มีสิทธิกูย้ืมไดเ้ฉพาะภาคเรียนที  เท่านัน 
6. กรณีทีเป็นนักศึกษาเรียนเกินหลกัสูตร และหมดระยะการกูเ้งินจากกองทุนเงินใหกู้เ้พือการศึกษา ไม่มี

สิทธิยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย หากมีความจําเป็น เดือดรอ้น ใหนํ้าเสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

7. นักศึกษาทีจะกูก้องทุนเงินใหกู้เ้พือการศึกษา (กยศ.) ตอ้งมีเกรดเฉลียไมต่าํกวา่ .  

ดา้นการใหค้าํปรึกษา 

มีบริการใหค้าํปรึกษาแก่นักศึกษาใหมที่มีปัญหาดา้นการเรียน ดา้นการปรบัตวัการอยูร่่วมกนัในหอพกั การแบ่ง
เวลาในการทํากิจกรรม และนักศึกษาทีมีโรคประจําตัว โดยการใหค้ําปรึกษาจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นักวิชาการศึกษา ใหค้ําปรึกษาทังทางดา้นวิชาการและคุณภาพชีวิต นอกจากการเขา้มาปรึกษาทีกองแนะแนว ยงัมี
ศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษาและแนะแนว ณ หอ้งใหค้าํปรึกษา งานแนะแนว หอพกัรตัมา(หอ ) เปิดใหค้าํปรึกษา เวลา 

. - .  น.  และเวลา . - .  น. นอกจากนียงัมีเว็บไซดแ์ละเพจของ Facebook ใหนั้กศึกษาสามารถเขา้
ไปทดสอบดา้นจิตวิทยาดว้ยตนเอง และสามารถสนทนาออนไลน์ไดที้  

- https://www.facebook.com/guide.maejo?fref=ts  
- http:// www.guidance.mju.ac.th/ 
- http://mjuguidance.circlecamp.com/index.php?page=home&language=th  
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 การจดัหางานและการสนับสนุนใหน้กัศึกษา 

ทาํงานหารายไดพิ้เศษระหว่างเรียน  
  นักศึกษาทีตอ้งการหารายไดพิ้เศษระหว่างเรียน สามารถติดต่อไดที้ งานจดัหางาน กองแนะแนว หรือ   
ที http://www.employ.guidance.mju.ac.th/  

 การกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้เ้พือการศึกษา 
ฝ่ายงานทีรบัผิดชอบ กองแนะแนว และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข หรือ ทีเว็บไซด์ 

http://www.stdloan.mju.ac.th/ หรือ www.facebook.com/StudentloanMaejo 
ในกรณีทีนักศึกษาไดร้บัการเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินใหกู้เ้พือการศึกษา ในขณะทีกาํลงัศึกษาอยู่ สิง

ทีตอ้งทําคือ นักศึกษาตอ้งแจง้สถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยใชแ้บบฟอร์ม กยศ. 204 (ดาวน์โหลดแบบ กยศ.
204) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูกู้ย้ืมและจดัส่งให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ทราบทุกปีจนกวา่จะสาํเร็จการศึกษา 
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คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

การตดิตอ่ขอรบับริการของนกัศึกษา กองกิจการนกัศึกษา 

ฝ่ายงานทีรบัผิดชอบ กองกิจการนักศึกษา ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข หรือ http://www.ser.stu.mju.ac.th/ มี
ภารกิจหนา้ทีในการใหบ้ริการทวัไปแก่นักศึกษา ดงันี 

ดา้นงานบริหารและธุรการ  

1. การประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และการประกนัภยัอุบติัเหตุ 
2. การรบั – ส่ง พสัดุไปรษณีย ์

 ดา้นบริการและสวสัดิการ 

1. การขอผ่อนผนัการตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ   
2. ขอผ่อนผนัรบัราชการทหารเพือศึกษาต่อไปยงักระทรวงกลาโหม   
3. การศึกษาวิชาทหาร (รด.)  
4. การจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนแก่นักศึกษา   
5. การบริการยานพาหนะ   
6. การยา้ยทะเบียนบา้นเขา้-ออกของนักศึกษา  
7. การบริการสาํเนาทะเบียนบา้นแก่นักศึกษาทียา้ยทะเบียนบา้นมายงัมหาวิทยาลยั   
8. การจัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจแ้ก่นักศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเขา้เรียน และ

นักศึกษาหลกัสตูรของวิทยาลยับริหารศาสตร ์

 ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

ดแูลเรืองการจดักิจกรรม ปรึกษาวิธีการทาํงานกิจกรรมนักศึกษา และระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ลาํดบั ป ร ะ เ ภ ท
กิจกรรม 

หลกัสูตร 
หลกัสูตร  ปี เทียบเขา้เรียน หลกัสูตร - ปี 

จาํนวนกิจกรรม จาํนวนชวัโมง จาํนวนกิจกรรม จาํนวนชวัโมง 
 มหาวิทยาลยั ≥  ≥  ≥  ≥  
 คณะ ≥  ≥  ≥  ≥  
 เลือกเสรี ≥  ≥  ≥  ≥  

 รวม ≥  ≥  ≥  ≥  
 

ดา้นงานวินยัและพฒันานักศึกษา 

กาํกบัดูแลพฤติกรรมนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริม และจดักิจกรรมเพือใหนั้กศึกษามีการพฒันาทางดา้น
ประสบการณ์ ทักษะความรูค้วามสามารถ พฒันาดา้นบุคลิกภาพ สุขภาพและสงัคมวฒันธรรม รวมถึงการหกัคะแนน
ความประพฤติ 
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คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

ดา้นงานหอพกันักศึกษา กองกิจการนกัศึกษา   

ใหบ้ริการการทีพกัอาศยั และเป็นแหล่งพฒันานักศึกษาในดา้นอืน ๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอนใน
ชันเรียน เช่น ดา้นอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สังคมและพัฒนาการ ทางดา้นอืน ๆ เป็นศูนย์กลางหรือเป็นแหล่งของ
การศึกษาและการพฒันานักศึกษา (Living and Learning Center) รายละเอียดอืน ที http://www.dorm.mju.ac.th/ 
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คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

การตดิตอ่ขอรบับริการของนกัศึกษา สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ 
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้ 

หลงัจากทีนักศึกษา ไดเ้ขา้สู่รวัมหาวิทยาลยั ตอ้งปฏิบติัตน ดงันี 
1. ให้เ ข ้าสู่ ร ะบบบ ริการการ ศึกษา คือ  www.reg.mju.ac.th โดยใช้ Username คือ  mjuxxxxxxxxxx 

(mju5801101301) Password คือ วนั เดือน และคริสตศกัราช ( ) 
2. เปลียนรหสัผ่าน 
3. ตรวจสอบประวติันักศึกษาใหถู้กตอ้ง หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง กรุณาติดต่อ งานทะเบียนประวติั ติดต่อ 

-  

การขอเปลียนขอ้มูลทะเบียนประวตันิักศึกษา 

ฝ่ายงานทีรบัผิดชอบ กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้ ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข  ติดต่อ 
-  

 นักศึกษาสามารถแกไ้ข หรือเปลียนแปลง ตัวสะกดของคํานําหน้า ชือ – สกุล หรือเนืองจากเปลียนชือ – 
นามสกุล และทีอยู่ใหม่ของนักศึกษา ไดใ้นขณะทีกาํลงัศึกษาอยู่เท่านัน (ในกรณีทีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ หากมีการ
เปลียนชือ-สกุล จะไม่สามารถแกไ้ขในทะเบียนประวติัได ้นอกจากเป็นการผิดพลาดเรืองการสะกดคําสามารถแกไ้ข
เอกสารได)้ โดยมีขนัตอน ดงันี 

ขนัตอน 

1. กรอกแบบฟอรม์ขอเปลียนแปลงขอ้มูลในระเบียนประวติั และแนบสาํเนาการเปลียนแปลงขอ้มูล 
หรือหลกัการเปลียนแปลง พรอ้มกบัการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. ลงชือในแบบฟอรม์  
3. ยืนแบบฟอรม์ทีเจา้หนา้ทีกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้ 

การขอทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา 

ฝ่ายงานทีรบัผิดชอบ กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้ ชนั  อาคารอาํนวย   ยศสุข ติดต่อ 
-  

 การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา มี 2 รปูแบบ คือ 
1. รปูแบบบตัรประจาํตวันักศึกษาของมหาวิทยาลยั 
2. รปูแบบบตัรประจาํตวันักศึกษาของมหาวิทยาลยัร่วมกบัธนาคาร (ATM) 

เงือนไขการทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา 
1. เป็นนักศึกษาทีรายงานตัวหลงักาํหนด นักศึกษาต่างชาติ (เอกสารแนบ : สาํเนาหนังสือเดินทาง 

และรปูถ่าย -  นิว) 
2. บัตรหมดอายุ ยา้ยสาขาวิชา  บัตรชํารุด และเปลียนชือ – สกุล (เอกสารแนบ : บัตรประจําตัว

นักศึกษาฉบบัเดิม และรปูถ่าย -  นิว) 
ระยะเวลาการดาํเนินการและค่าธรรมเนียม 
รูปแบบบตัรประจาํตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลยัร่วมกบัธนาคาร (ATM) ใชเ้วลาดําเนินการ ประมาณ  

อาทิตย ์หรือตามทีธนาคารแจง้แก่นักศึกษาค่าธรรมเนียม  บาท 
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คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

ขนัตอน 
1. กรอกแบบฟอรม์ โดยแนบเอกสารตามเงือนไข  
2. ยืนแบบฟอรม์เพือใหห้วัหน้ากลุ่มภาระกิจทะเบียนเรียนฯ ลงนาม 
3. นําแบบฟอรม์ยืนต่อธนาคาร 
4. ธนาคารนัดรบับตัรประจาํตวันักศึกษาทีธนาคาร 

รูปแบบบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใชเ้วลาดําเนินการ ประมาณ  วนั ค่าธรรมเนียม  
บาท สาํหรบันักศึกษารหสั  และ  บาท สาํหรบันักศึกษารหสั  ขึนไป  

ขนัตอน 

1. กรอกแบบฟอรม์ โดยแนบเอกสารตามเงือนไข  
2. ชาํระค่าธรรมเนียม ทีกองคลงั เงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั ชนั  อาคารอิงคศรีกสิการ (ขา้งตึก

สาํนักงานอธิการบดี) 
3. นําแบบฟอรม์ยืนทีเจา้หนา้ทีกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ อาคารอาํนวย ยศสุข 
4. เจา้หนา้ทีนัดรบับตัรประจาํตวันักศึกษา 
5. นักศึกษารบับตัรประจาํตวันักศึกษาตามวนั เวลา ทีกาํหนด 

การเตรียมตวัก่อนการลงทะเบียน 

1. นักศึกษาควรเขา้พบอาจารยที์ปรึกษา เพือขอคาํแนะนําในเรืองของการลงทะเบียน 
2. นักศึกษาตอ้งตรวจสอบรายวิชาทีเปิดสอนที www.reg.mju.ac.th หรือ http://www.education.mju.ac.th/classExam  
3. นักศึกษาตรวจสอบรหสัผ่านเพือเขา้สู่ระบบก่อนการลงทะเบียน 
4. นักศึกษาตรวจสอบกาํหนดการทงัหมดในภาคการศึกษานัน ที “ปฏิทินการศึกษา” เช่น วนั เวลา ทีลงทะบียน

เรียน วนัชาํระค่าธรรมเนียม และกาํหนดการต่าง ๆ ที www.reg.mju.ac.th หรือ http://www.education.mju.ac.th/classExam 

ระบบการศึกษา 

 นักศึกษาในมหาวิทยาลยัใชร้ะบบทวิภาค โดย  ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  ภาคการศึกษาปกติ โดย  
ภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมน่อ้ยกวา่  สปัดาห ์ภาคการศึกษาฤดรูอ้นมีระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่  สปัดาห ์แต่
เพิมชวัโมงเรียนใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ. 

 ขอ้  ( )) 

การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

นักศึกษาตอ้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนด หากพน้ระยะเวลา
จะตอ้งเสียค่าปรบัการลงทะเบียนวนัละ  บาท แต่ไม่เกิน ,000 บาท ไม่นับวนัหยุดราชการ ในกรณีทีไม่สามารถ
ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาหากมีเหตุจาํเป็นสามารถยืนคาํรอ้งขอผ่อนผัน โดยไดร้บัการอนุมติัจากอธิการบดี ภายใน 

 วนัทาํการนับตงัแต่วนัครบกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนั
ปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( ),( ),(3),( )) 
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คูมื่ออาจารยที์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ฉบบัที  พุทธศกัราช ) | สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ 

นักศึกษาตรวจสอบกาํหนดการชําระค่าธรรมเนียมที “ปฏิทินการศึกษา” เนืองจาก ปุ่มพิมพ์ใบแจง้ยอด
ชาํระเงิน ซึงจะปรากฏตามกาํหนดการในปฏิทินการศึกษา 

ขนัตอน 
1. เข ้าสู่ระบบบริการการศึกษา www.reg.mju.ac.th คลิกทีปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” นักศึกษา

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ก่อนพิมพใ์บชาํระค่าลงทะเบียนเรียน 
2. คลิกทีปุ่ม “พิมพใ์บชาํระค่าลงทะเบียนเรียน” เพือพิมพใ์บชาํระค่าลงทะเบียนเรียน 
3. นําแบบฟอรม์ชาํระค่าธรรมเนียม ไปชาํระค่าธรรมเนียมตามวนัและธนาคารทีระบุในแบบฟอรม์ 

การถอนรายวิชาหลงักาํหนดโดยไดร้บัอกัษร W 

การถอนรายวิชาภายหลงักาํหนดการลงทะเบียนเพิม-ถอน  วนั แต่ไม่เกิน  วนั ของภาคการศึกษา
ปกตินับจากวันเปิดภาคการศึกษา รายวิชานันจะไดร้ับอักษร W โดยนักศึกษาตอ้งดําเนินการยืนใบคํารอ้งขอถอน
รายวิชาโดยไดร้ับอักษร W ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา หากพน้กําหนดการถอนรายวิชาตามปฏิทินการศึกษา 
นักศึกษาไม่สามารถขอถอนรายวิชานันได ้นักศึกษาควรตังใจอ่านหนังสือเพือใหร้ายวิชานันสอบผ่านตามเกณฑ ์(ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( ))  

การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา 

การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา กรณีจากสถาบนัอุดมศึกษาอืนภายในมหาวิทยาลยัและสาํหรบันักศึกษา
ทีพน้สภาพทีเขา้ศึกษาใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ ที /  เรือง การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา 
กรณีจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน ภายในมหาวิทยาลยัและสาํหรบันักศึกษาทีพน้สภาพทีเขา้ศึกษาใหม ่มีดงันี 

สาํหรบันกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
นักศึกษา ทีมีสิทธิขอโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจที้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาทีลาออกหรือมีผลการศึกษาตาํกว่าเกณฑที์มหาวิทยาลยักาํหนด การเทียบโอนนัน ใหอ้ยู่ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาํคณะทีนักศึกษาสงักดั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี 

1. วิชาทีเทียบโอนตอ้งศึกษามาแลว้ไม่เกิน  ปีการศึกษา หรือ   ภาคการศึกษา นับตังแต่ภาค
การศึกษาทีลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนไมต่าํกวา่ C หรือ S หรือ V  

2. จาํนวนหน่วยกิตทีเทียบโอนไม่เกิน  หน่วยกิต สาํหรบัหลกัสูตร 4 ปี เทียบเขา้เรียน และไม่เกิน 
 หน่วยกิต สาํหรบัหลกัสตูร -  ปี 

3. กรณีทีเป็นรายวิชาทีบงัคบัก่อนจะตอ้งพิจารณารายวิชานันดว้ย 
4. การเทียบโอนหน่วยกิต ฯ ทาํไดเ้พียง  ครงั เท่านัน ในช่วงระยะเวลาของการลงทะเบียน และการ

ลงทะเบียนเพิม – ถอน โดยนักศึกษาตอ้งดาํเนินการในภาคการศึกษาแรกทีเขา้มาศึกษา 

ขนัตอน 
1. นักศึกษากรอกแบบฟอรม์ขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน แนบใบรายงานผลการศึกษาเดิม 
2. นําแบบฟอรม์ยืนต่อคณะเพือไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 
3. นําแบบฟอรม์เสนอต่อผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ เพือลงนาม 
4. นําแบบฟอรม์เสนอต่อหวัหนา้กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ เพือลงนาม 
5. นักศึกษายืนแบบฟอรม์ต่อเจา้หนา้ทีกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ 
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6. นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในวนัถดัไป ทีผลการลงทะเบียนเรียน 

สาํหรบันักศึกษาจากมหาวิทยาลยัอืน 

นักศึกษาทีมีสิทธิขอโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษาต่างสถาบนั ทีไดร้บัคดัเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ การเทียบโอนนันตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากอธิการบดี โดยเห็นชองจากอาจารยที์ปรึกษา สาขาวิชา และคณะที
นักศึกษาสงักดั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี 

1. สถานศึกษาทีจะทําการเทียบโอนตอ้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. วิชาทีเทียบโอนตอ้งศึกษามาแลว้ไม่เกิน  ปีการศึกษา หรือ   ภาคการศึกษา นับตังแต่ภาค
การศึกษาทีลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนไมต่าํกวา่ C หรือเทียบเท่า 

3. วิชาทีจะขอเทียบโอนหน่วยกิต และผลการเรียน ตอ้งเป็นหมวดใดหมวดหนึงในโครงสรา้งหลกัสูตรที
นักศึกษาสงักดั 

4. วิชาทีขอเทียบโอนจํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนไม่เกิน  หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร สําหรับ
หลกัสตูร -  ปี และไมเ่กิน  หน่วยกิต สาํหรบัหลกัสตูร  ปี เทียบเขา้เรียน 

ขนัตอน 
1. นักศึกษากรอกแบบฟอรม์ขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน แนบใบรายงานผลการศึกษาเดิม 

และคาํอธิบายรายวิชาทีตอ้งการเทียบโอน 
2. นําแบบฟอรม์ยืนต่ออาจารยที์ปรึกษา สาขาวิชา และคณะ เพือเห็นชอบ 
3. นําแบบฟอรม์ยืนต่ออธิการบดี เพืออนุมติั 
4. นําแบบฟอรม์เสนอต่อผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ เพือลงนาม 
5. นําแบบฟอรม์เสนอต่อหวัหนา้กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ เพือลงนาม 
6. นักศึกษายืนแบบฟอรม์ต่อเจา้หนา้ทีกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ 
7. นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในวนัถดัไปทีผลการลงทะเบียนเรียน 

การโอนยา้ยคณะ หรือสาขาวิชา 

นักศึกษาทีมีความประสงคจ์ะโอนยา้ยคณะหรือสาขาวิชา ใหป้ฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยั แม่โจ ้ว่าดว้ยการ
โอนยา้ยคณะหรือสาขาวิชา ฉบบัที  พ.ศ.  ดงันี 

นกัศึกษาหลกัสูตร  ปีขึนไป 
1. นักศึกษาตอ้งเรียนตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ภาคการศึกษาปกติ 

ไมนั่บภาคการศึกษาทีลาพกัหรือถูกสงัพกัการเรียน 
2. มีหน่วยกิตสะสมไมน่อ้ยกวา่  หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลียสะสมไมน่อ้ยกวา่ .  

นกัศึกษาหลกัสูตรตอ่เนือง  ปี และหลกัสูตร  ปีเทียบเขา้เรียน 
1. นักศึกษาตอ้งเรียนตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกวา่  ภาคการศึกษาปกติ 
2. มีหน่วยกิตสะสมไมน่อ้ยกวา่  หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลียสะสมไมน่อ้ยกวา่ .  

หลกัเกณฑก์ารขอโอนยา้ยสาขาวิชาไปตา่งคณะ 
1. ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษา ประธานหลกัสตูรและคณบดีคณะเดิม 
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2. ประธานหลกัสตูรและคณบดีทีจะรบัโอนยา้ยเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรบัเขา้ 
3. หลงัจากโอนยา้ยสาขาวิชาแลว้ ระยะเวลาทีตอ้งศึกษาอยูแ่ละสามารถมีสิทธิขอรบัปริญญา คือ  

- ตอ้งศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาใหมไ่มน่้อยกวา่  ภาคการศึกษาปกติ สาํหรบัหลกัสตูร  ปี 
- ต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร  ปี         

เทียบเขา้เรียน 

หลกัเกณฑก์ารขอโอนยา้ยสาขาวิชาภายในคณะเดิม 
1. ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษา และประธานหลกัสตูรสาขาวิชาเดิม 
2. ประธานหลกัสตูรทีจะรบัโอนยา้ยเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรบัเขา้ 
3. หลงัจากโอนยา้ยสาขาวิชาแลว้ ระยะเวลาทีตอ้งศึกษาอยู่และสามารถมีสิทธิขอรบัปริญญา คือ ตอ้ง

ศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาใหมไ่มน่อ้ยกวา่  ภาคการศึกษาปกติ  

ขนัตอน 
1. ตรวจสอบหน่วยกิต นักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิต ผลคะแนนเฉลียสะสมตามเกณฑที์กาํหนด 
2. นักศึกษาเขา้พบอาจารยที์ปรึกษา  
3. นักศึกษาเขา้พบประธานหลกัสตูรสาขาวิชาทีตอ้งการจะโอนยา้ย 
4. ชาํระค่าธรรมเนียมการโอนยา้ยสาขาวิชา  บาท 
5. นักศึกษาดาํเนินตามเอกสาร ตามลาํดบัขนัตอนในแบบฟอรม์ 
6. นักศึกษาส่งเอกสารทีกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ เพือลงนาม 
7. นักศึกษายืนเอกสารต่อเจา้หนา้ทีเพือดาํเนินการโอนยา้ยสาขาวิชาต่อไป 

หมายเหตุ การโอนยา้ยสาขาวิชาทังภายในและต่างคณะ จะสามารถทําไดเ้พียง  ครงัเท่านัน และการยืนคาํ
รอ้งขอโอนยา้ยสาขาวิชาทงัภายในและต่างคณะทีไดร้บัการอนุมติัแลว้ ตอ้งยืนทีสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการไม่นอ้ย
กว่า  สปัดาห ์ก่อนการเปิดภาคเรียนปกตถิดัไป 

การรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

สาํหรบันักศึกษาชนัปีที  หรือนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลกัสตูร แต่ยงัมีบางรายวิชา
ทีมีผลคะแนนเป็น I หรือ OP และไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขใหเ้สร็จสินภายในภาคการศึกษาทีลงทะเบียนได ้จนกระทงั
ระยะเวลาล่วงเลยไปยงัภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการยืนแบบฟอรม์ขอรกัษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ภายใน  วนัหลงัจากเปิดภาคการศึกษาถดัไป (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญา
ตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

ยกตวัอยา่งเช่น “นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา XX497,XX498 และ XX499 ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา 
 แต่ไม่สามารถดําเนินการใหเ้สร็จสินได ้จนกระทังระยะเวลาไดล่้วงเลยมาถึงภาคเรียนที  ปีการศึกษา  

หากนักศึกษาสาํรวจตนเองแลว้พบวา่ไมส่ามารถดาํเนินการสอบหรือส่งเอกสารใหแ้ลว้เสร็จภายใน  เดือน หลงัจากเปิด
ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  ได ้นักศึกษาตอ้งดาํเนินการรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาไม่
ดาํเนินการรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จะถูกประกาศพน้สภาพการเป็นนักศึกษาทนัที 
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การลาพกัการศึกษา 

กรณีที  นักศึกษาชนัปีที  ภาคการศึกษาที  นักศึกษาไมมี่สิทธิลาพกัการศึกษาได ้หากมีเหตุจาํเป็นตอ้ง
ลาพกัการศึกษา จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนั
ปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )(ก)) 

 กรณีที  นักศึกษาทีไดศึ้กษามาแลว้ไม่น้อยกว่า  ภาคการศึกษาปกติ และไม่มีรายวิชาทีจะลงทะเบียน
ในภาคการศึกษานัน เนืองจากรายวิชาไม่เปิดสอน หรือมีเหตจุาํเป็นอืน ๆ นักศึกษาตอ้งดาํเนินการลาพกัการศึกษา
ภายใน  เดือน หลงัจากวนัเปิดภาคการศึกษาดงักล่าว โดยการยืนคาํรอ้งขอลาพกัการศึกษาพรอ้มหนังสือยินยอมจาก
ผูป้กครอง ผ่านอาจารยที์ปรึกษา และประธานหลกัสูตร ถึงหวัหนา้หน่วยงานเพือพิจารณาอนุมติั แลว้ยืนเอกสารทีสาํนัก
บริหารและพฒันาวิชาการ  (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )(ข)) 

 กรณีที  นักศึกษาทีไดศึ้กษามาแลว้ไม่น้อยกว่า  ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่ใช่กรณีที  หากมีความ
จาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา เนืองจากมีเหตจุาํเป็นเช่น ป่วย ประสบอุบตัเิหตุหรืออืนๆ นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการลา
พักการศึกษา ก่อนวันสอบปลายภาค  วัน โดยการการลาพักการศึกษาจะตอ้งแนบใบรับรองแพทยเ์พิมเติม 
พรอ้มยืนคาํรอ้งขอลาพกัการศึกษาและหนังสือยินยอมจากผูป้กครอง ผ่านอาจารยที์ปรึกษา และประธานหลกัสูตร ถึง
หวัหนา้หน่วยงานเพือพิจารณาอนุมติั แลว้ยืนเอกสารทีสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )(ง)) 

การลาออก 

 นักศึกษาทีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ใหย้ืนใบลาออกพรอ้มคํายินยอมจากผูป้กครอง ผ่าน
อาจารยที์ปรึกษาและประธานประจาํหลักสูตร คณบดีแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยัเพืออนุมติัตามลาํดับ (ตามขอ้บงัคับ
มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

การใหร้ะดบัผลคะแนน OP ของรายวิชา XX497, xx498, xx499 โครงงานคอมพิวเตอร ์ปัญหาพิเศษและ
วิทยานิพนธ ์

1. ในรายวิชา XX497, xx498 และ xx499 หากดําเนินการไม่เสร็จภายในภาคการศึกษานันจะไดร้ับผล
คะแนนเป็น OP โดย OP จะปรากฏอยู่ทีใบรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะไดร้บัผลคะแนนและใหคิ้ด
ค่าระดบัคะแนนเฉลียในภาคการศึกษาทีไดร้บัระดบัคะแนนโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่า
ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

2. ในระหว่างทีไดร้บัผลคะแนน OP หากไม่มีการลงทะเบียนหรือไม่มีรายวิชาเรียนในภาคการศึกษาถดัไป 
ใหนั้กศึกษาทาํการรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษา
ขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

เกณฑก์ารพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

1. นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนมาแลว้  ภาคการศึกษาปกติ ตอ้งไดร้บัระดบัคะแนนเฉลียไมต่าํกวา่ .   
2. นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนมาแลว้  ภาคการศึกษาปกติขึนไป ตอ้งไดร้บัระดบัคะแนนเฉลียไมต่าํกวา่ 1.75  
3. นักศึกษาทีไม่ดําเนินการรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยเวลาทีกาํหนดจะตอ้งพน้สภาพ

การเป็นนักศึกษา (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 
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เกณฑก์ารไดร้บัเหรียญรางวลัการเรียนดีประจาํปี (เหรียญทองแดง) 

 การไดร้บัเหรียญรางวลัเรียนดีประจาํปี ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ. 
 ขอ้  มีดงันี 

1. นักศึกษาไดล้งทะเบียนทังสองภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉลียสะสม
ทงัหมดทุกภาคการศึกษาทีผ่านมาไมน่อ้ยกวา่ .  

2. ไมเ่คยไดร้บัระดบัแนน F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
3. เป็นผูป้ระพฤติดี และไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย 

การสาํเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาทีจะสาํเร็จการศึกษา เพือเสนอชือขออนุมติัปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่
ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( ) ดงันี 

1. นักศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาตอ้งไม่มีผลคะแนน I และ OP และตอ้งไดร้บัระดบัคะแนนเฉลียไมต่าํกว่า .   
2. ตอ้งผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพือพฒันานักศึกษาตามระเบียบทีมหาวิทยาลยักาํหนด 
3. ตอ้งผ่านการทดสอบความสามารถทางดา้น ICT และไดร้ะดบัคะแนน S 

การไดร้บัปริญญาเกียรตนิิยมและเหรียญรางวลัการเรียนดีตลอดหลกัสูตร (เหรียญทอง) 

การไดร้บัเหรียญรางวลัเรียนดี ประเภทเหรียญทอง ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญา
ตรี พ.ศ.  ขอ้  (ก) มีดงันี 

1. ใชเ้วลาเรียนภายในระยะเวลาทีกําหนดตามแผนการศึกษา ยกเวน้นักศึกษาทีไดร้ับอนุมัติใหล้าพัก
การศึกษา ตอ้งไมล่งทะเบียนวิชาใดซาํๆ  

2. หลกัสตูร -  ปี มีระดบัคะแนนเฉลียสะสม .  ขึนไป  
3. หลกัสูตรเทียบเขา้เรียนหรือหลกัสูตร 4 ปี เทียบเขา้เรียน มีระดบัคะแนนเฉลียสะสม .75 ขึนไป และ

ผลการศึกษาจากสถาบนัเดิมก่อนเขา้มาศึกษาตอ้งไม่ตาํกวา่ .  
4. มีความประพฤติดี และไมเ่คยถูกตดัคะแนนความประพฤติเกิน  คะแนน 
5. ไมเ่คยไดร้บัระดบัคะแนน F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
6. นักศึกษาตอ้งเรียนใหค้รบตามหน่วยกิตทีหลกัสูตรกาํหนด และรายวิชาเลือกเสรีตอ้งไมเ่กิน  หน่วยกิต 

การไดร้บัปริญญาเกียรตนิิยมและเหรียญรางวลัการเรียนดีตลอดหลกัสูตร (เหรียญเงิน) 

การไดร้บัเหรียญรางวลัเรียนดี ประเภทเหรียญทอง ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญา
ตรี พ.ศ.  ขอ้  (ข) มีดงันี 

1. ใชเ้วลาเรียนภายในระยะเวลาทีกําหนดตามแผนการศึกษา ยกเวน้นักศึกษาทีไดร้ับอนุมัติใหล้าพัก
การศึกษา ตอ้งไมล่งทะเบียนวิชาใดซาํ  

2. หลกัสตูร -  ปี มีระดบัคะแนนเฉลียสะสม .  ถึง .   
3. หลกัสูตร  ปี เทียบเขา้เรียน มีระดบัคะแนนเฉลียสะสม .  ถึง .  และผลการศึกษาจากสถาบนั

เดิมก่อนเขา้มาศึกษาตอ้งไม่ตาํกวา่ .  
4. มีความประพฤติดี และไมเ่คยถูกตดัคะแนนความประพฤติเกิน  คะแนน 
5. ไมเ่คยไดร้บัระดบัแนน F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ  
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6. นักศึกษาตอ้งเรียนใหค้รบตามหน่วยกิตทีหลกัสตูรกาํหนด และรายวิชาเลือกเสรีตอ้งไมเ่กิน  หน่วยกิต 

การส่งคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา 

 ภาคการศึกษาสุดทา้ยทีนักศึกษาลงทะเบียนแลว้จะสาํเร็จการศึกษา นักศึกษาตอ้งยืนคาํรอ้งคาดวา่จะสาํเร็จ
การศึกษาทางระบบ Internet ตามรอบทีสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการกาํหนด เนืองจากการออกใบสาํคญัทางการ
ศึกษาจําเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากการยืนคํารอ้งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา รูปถ่ายทีนักศึกษาตอ้งใชต้อ้งมีขนาดตามที
กาํหนด นักศึกษาสามารถยืนคาํรอ้งไดที้ www.education.mju.ac.th  (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนั
ปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( ) 

การขอเอกสารสาํคญัทางการศึกษาผ่านระบบ Internet 

ขนัตอน 

1. นักศึกษาเขา้สู่ระบบ Internet ที www.education.mju.ac.th  
2. คลิกเมนูหลกั  “สาํหรบันักศึกษา”  
3. เขา้สู่ระบบโดยใช ้Username และ Password เดียวกบัระบบบริการการศึกษา สาํหรบันักศึกษากาํลงั

ศึกษาอยู ่หรือ ใช ้รหสับตัรประจาํตวัประชาชน สาํหรบันักศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ 
4. เลือกเมนู “ระบบขอเอกสารทางการศึกษา” 
5. ก่อนการขอเอกสาร ตอ้งอ่านคาํชีแจงก่อนทุกครงั 
6. เมนูดา้นซา้ย คลิก “ขอเอกสาร” ตรงกลางเพจ จะปรากฏรายการเอกสารทีนักศึกษาสามารถขอได ้

คลิก “เลือก” เพือเลือกเอกสารทีตอ้งการ  
7. ใหนั้กศึกษาระบุจาํนวนของเอกสารทีตอ้งการ พรอ้มระบุรหสัความปลอดภยั (ตงัรหสัผ่านความปลอดภยั)  
8. คลิก “ขอเอกสาร” จากนัน ระบบแสดงรายการเอกสารทีขอ ใหนั้กศึกษาอ่านคําชีแจงเพือความ

เขา้ใจขนัตอนการมารบัเอกสาร 
9. เมือสถานะเอกสารถูกปรบัเป็นหมายเลข  ใหนั้กศึกษามาชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารที ชนั  หอ้ง

สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ อาคารอาํนวย ยศสุข  
  ระยะเวลาการดาํเนินการและค่าธรรมเนียม 
  การขอเอกสารสาํคญัทางการศึกษา เอกสารแต่ละฉบบัจะใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการแตกต่างกนั
ไป อตัราค่าธรรมเนียมเอกสารฉบบัชวัคราวชุดละ  บาท และเอกสารฉบบัถาวร ชุดละ  บาท  

เอกสารสาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ทีมีสถานะภาพกาํลงัศึกษา  

1. ใบรายงานผลการศึกษาฉบบัชวัคราว (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ)  
2. หนังสือรบัรองการเป็นนักศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) 
3. หนังสือรบัรองค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) แนบสาํเนาใบเสร็จ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4. รายละเอียดหลกัสูตรและคาํอธิบายรายวิชา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) 
5. หนังสือรบัรองลาํดบัที หรือเปอรเ์ซ็นไทล ์(ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) 
6. หนังสือรบัรองรายวิชาต่อภาคการศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ)  
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เอกสารเพิมเติมสาํหรบันักศึกษาชนัปีที  ภาคการศึกษาสุดทา้ยทีจะสาํเร็จการศึกษา 

1. หนังสือรบัรองคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ)  
2. หนังสือรบัรองรอสภาอนุมติัสาํเร็จการศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) เอกสารฉบบันี 

ขอไดห้ลงัจากผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหาร รอบการสาํเร็จการศึกษาดไูดที้ www.education.mju.ac.th 
3. หนังสือรับรองวันสําเร็จการศึกษา (ใชเ้วลาดําเนินการ  วนัทําการ) เอกสารฉบับนี ขอได้

หลงัจากผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหาร รอบการสาํเร็จการศึกษาดไูดที้ www.education.mju.ac.th 

เอกสารสาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ทีมีสถานะภาพสาํเร็จการศึกษา  

1. ใบรายงานผลการศึกษาฉบบัถาวร (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ)  
2. รายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา(ใชเ้วลา

ดาํเนินการ  วนัทาํการ) 
3. หนังสือรบัรองสภาอนุมติัสาํเร็จการศึกษา (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ)  
4. สาํเนาใบปริญญาและใบแปลปริญญาบตัร ในกรณีทีใบปริญญาบตัรสูญหาย ตอ้งแนบสาํเนาใบ

ปริญญาบตัร (ใชเ้วลาดาํเนินการ  วนัทาํการ) 

การตดิตอ่ขอรบัเอกสารสาํคญัทางการศึกษาสาํหรบันกัศึกษาทีสาํเร็จตามรอบปฏิทินการศึกษา 

ขนัตอน 
1. นักศึกษาตอ้งมีสถานภาพสาํเร็จการศึกษา ตวรจสอบไดที้ www.reg.mju.ac.th 
2. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนีสิน ทื www.education.mju.ac.th เมนูหลกั “สาํหรบันักศึกษา” จากนัน

เขา้สู่ระบบ แลว้เลือก “ระบบปลอดหนีนักศึกษา” 
3. นักศึกษาตรวจสอบหนี หากมีหนีปรากฏ นักศึกษาตอ้งชาํระหนีใหแ้ลว้เสร็จก่อน หากไม่มีหนีหรือ 

ชาํระหนีเรียบรอ้ยแลว้ ใหพิ้มพใ์บปลอดหนี 
4. การรบัเอกสาร 

- การรับเอกสารด้วยตนเอง ให้นําใบปลอดหนีมาติดต่อขอรับกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 
ประมวลผลและรบัเขา้ ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข 

- การรับเอกสารโดยผู ้แทน ใหนํ้าใบปลอดหนี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้สําเร็จ
การศึกษา และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ารบัแทน มาติดต่อขอรบักลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและ
รบัเขา้ ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข 
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กลุ่มบริหารหลกัสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทวัไป 

การลงทะเบียน 

ฝ่ายงานทีรบัผิดชอบ กลุ่มบริหารหลกัสตูร การเรียนการสอนและศึกษาทวัไป ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข  
นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง ผ่านระบบ Internet ที www.reg.mju.ac.th โดยรายละเอียด และ

ขนัตอนการลงทะเบียน การเพิม-ถอนรายวิชา และการแกปั้ญหา หรือขอ้ผิดพลาดทีไมส่ามารถลงทะเบียนได ้ศึกษาไดที้ 
http://www.education.mju.ac.th เมนู “เอกสาร” เลือกเอกสารงานทะเบียน  

การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ 

 ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวิชาไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต แต่ไมเ่กิน  หน่วยกิต (ไม่
เกิน  หน่วยกิตสาํหรบันักศึกษาทีจะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน) ในกรณีทีจาํเป้นตอ้งลงทะเบียนรายวิชา
น้อยกว่า  หน่วยกิต นักศึกษาตอ้งยืนคาํรอ้งชีแจงเหตุผลขออนุมติัต่อผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ และ
ในภาคการศึกษาฤดูรอ้น นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนไม่เกิน  หน่วยกิต (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษา
ขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

เงือนไขอืน ๆ ทีควรทราบ 

1. หากพบว่ามีการลงทะเบียนเกินกว่ากําหนดไวใ้นแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะยกเลิก
รายวิชาทีไดร้บัคะแนนและจาํนวน หน่วยกิตสงูสุดออกตามลาํดบั (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนั
ปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

2. รายวิชาใดทีกาํหนดใหมี้รายวิชาบงัคบัก่อน นักศึกษาจะตอ้งสอบผ่านรายวิชาบงัคบัก่อน แลว้จึงจะ
ลงทะเบียนรายวิชานันได ้มิเช่นนัน จะถือว่าการลงทะเบียนรายวิชานันเป็นโมฆะ (ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้     
วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

3. รายวิชาทีเคยไดร้บัคะแนน C หรือสูงกว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชานันซาํไมไ่ด ้(ตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

4.  รายวิชาใดทีเคยไดร้บัคะแนน F นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซาํจนกว่าจะไดร้บัระดบัคะแนนที
สูงกว่า (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) เมือมีการแกไ้ขระดบัผล
คะแนน F ในภาคการศึกษาถดัไป ระดบัคะแนน F ในภาคการศึกษาทีผ่านจะตอ้ง (F) เพือไม่นํามาคาํนวณ แต่ยงัแสดง
ในใบรายงานผลการศึกษา  

5. ในกรณีนักศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเพือเพิมพนูความรู ้โดยไดร้บัอกัษร V ตอ้งขออนุญาตอาจารย์
ผู ้สอนรายวิชานัน ๆ โดยนักศึกษาตอ้งยืนแบบฟอร์มของลงทะเบียนโดยไดร้ับอักษร V ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วัน 
นับตงัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา ในกรณีทีการลงทะเบียนเรียนของรายวิชาทีไดร้บัอกัษร S, U นักศึกษาตอ้งยืนแบบฟอรม์
ของลงทะเบียนโดยไดร้บัอกัษร S, U ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนั นับตงัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา และนักศึกษาตอ้งชาํระค่า
หน่วยกิตรายวิชานัน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ว่าดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี 
พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

6. นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบไม่สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกนัได ้(ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
แมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 
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การลงทะเบียนในช่วงเพิมและถอนรายวิชา 
นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง ผ่านระบบ Internet ที www.reg.mju.ac.th โดยรายละเอียด และ

ขนัตอนการลงทะเบียน การเพิม-ถอนรายวิชา และการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้ผิดพลาดทีไม่สามารถลงทะเบียนได ้ศึกษา
ไดที้ http://www.education.mju.ac.th เมนู “เอกสาร” เลือกเอกสารงานทะเบียน หากกลุ่มวิชาใดจาํนวนรบันักศึกษา
เต็มจาํนวนแลว้ ใหนั้กศึกษาติดต่อเจา้หน้าทีคณะ โดยเจา้หน้าทีจะเป็นคนเพิมจาํนวนรบั แลว้นักศึกษาตอ้งลงทะเบียน
ผ่านระบบดว้ยตนเอง (ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้วา่ดว้ยการศึกษาขนัปริญญาตรี พ.ศ.  ขอ้  ( )) 

กลุ่มพฒันาคณาจารย ์หลกัสูตรและนวตักรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มพฒันาคณาจารย ์หลกัสูตรและนวตักรรมการเรียนการสอน ชนั  อาคารอาํนวย ยศสุข รบัผิดชอบ

เกียวกบัรายละเอียดหลกัสตูรทีเปิดสอน การตรวจสอบรายวิชาตามเล่มหลกัสตูร และคาํอธิบายรายวิชาตามหลกัสตูร 

ระบบบริการการศึกษา 

1. ระบบบริการการศึกษา สาํหรบัการลงทะเบียนออนไลน์ทาง Internet คือ www.reg.mju.ac.th 
- ขา่วประชาสมัพนัธเ์กียวกบัการศึกษา 
- การลงทะเบียน 
- การลงทะเบียนเพิม-ถอน 
- การตรวจสอบรายวิชาทีเปิดสอน ตารางเรียน-ตารางสอน 
- การตรวจสอบวนัสาํเร็จการศึกษา 
- ในส่วนของอาจารยที์ปรึกษา สามารถเขา้ไปตรวจสอบผลการศึกษา การล็อกนักศึกษาเพือพดูคุย การส่ง

ขอ้ความถึงนักศึกษาของนักศึกษาในปกครอง 
- สาํหรบัอาจารยที์ปรึกษา หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบแลว้ สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลเกียวกบันักศึกษา เช่น 

ประวั ติส่ วนตัว ผลการศึกษา รวมถึงภาระค่าใช้จ่ ายในแต่ละภาคการศึกษา โดยสามารถเข ้าใช้ระบบได้ที  
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/login.aspx  

 
2. ระบบสาํหรบันักศึกษา ภายใตเ้ว็บไซดส์าํนักบริหารและพฒันาวิชาการ www.education.mju.ac.th 

- ระบบส่งคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา 
- ระบบปลอดหนีนักศึกษา  
- ระบบจดัส่งใบปริญญาบตัร  
- ระบบผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศึกษา  
- ระบบขอเอกสารทางการศึกษา  
- ระบบลงทะเบียนนักศึกษา  
- อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ 
- สาํหรบัอาจารยที์ปรึกษา หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบแลว้ สามารถตรวจสอบขอ้มลูนักศึกษาในปกครอง

ได ้รวมถึงการล็อกระบบเพือใหนั้กศึกษาติดต่อ นอกจากนียงัสามารถส่งขอ้ความถึงนักศึกษา เพือแจง้ขอ้มลูต่างๆ ได ้ 
3. ระบบสาํหรบัอาจารย ์ภายใตเ้ว็บไซดส์าํนักบริหารและพฒันาวิชาการ www.education.mju.ac.th 

- ตรวจสอบเกรด I และเกรดวา่ง เพือสามารถติดตามนักศึกษากรณีนี 
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- สาํหรบัอาจารยที์ปรึกษา หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบแลว้ สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลเกียวกบันักศึกษา เช่น 
ประวติัส่วนตวั ผลการศึกษา รวมถึงภาระค่าใชจ้่ายในแต่ละภาคการศึกษา  

4. ระบบ e- book สาํหรบัศึกษารายละเอียดของกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางการศึกษา  

แหล่งการหาขอ้มูลเพิมเติม 

เว็บไซด ์สาํนักบริหารและพฒันาวิชาการ  http://www.education.mju.ac.th/www/default.aspx 

ระบบบริการการศึกษา (งานทะเบียน)  www.reg.mju.ac.th/registrar/home.asp 

ระบบรบัสมคัรนักศึกษาใหม่   www.education.mju.ac.th/AdmissionsMJU/place.aspx  

ระบบสาํหรบันักศึกษา    www.education.mju.ac.th/www/studentSystem.aspx  

งานสหกิจศึกษา     www.education.mju.ac.th/coopmju/  

ระบบสาํหรบัอาจารย ์    www.education.mju.ac.th/informationSystem/ 

กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ   www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=  

ระบบตรวจสอบตารางสอบ และแนวปฏิบติั  www.education.mju.ac.th/classExam/ 
ผงัหอ้งสอบ และจดัพิมพร์ายชือผูเ้ขา้สอบ 

ตรวจสอบรายชือผูส้าํเร็จการศึกษา   www.education.mju.ac.th/www/graduateList.aspx 

ขอ้มลูสถิตินักศึกษา    www.education.mju.ac.th/statistic/index.aspx 

ขอ้มุลทีเกียวขอ้งกบัระบบประเมิน  www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=18 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

ปฏิทินการศึกษาและ    www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=13 
รอบการอนุมติัวนัทีสาํเร็จการศึกษา  

ตวัอยา่งแบบฟอรม์สาํหรบันักศึกษา  www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=1 

ระบบ e- book สาํหรบัศึกษารายละเอียดของ http://prmju.mju.ac.th/e-book/index.html# /z 
กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางการศึกษา 
งานกิจกรรมนักศึกษา    http://www.act.stu.mju.ac.th 
ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา   http://www.erp.mju.ac.th/student/signin.aspx?typeAuthentication=1 
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เบอรโ์ทรศพัทต์ิดตอ่ของแตล่ะหน่วยงาน 

 หน่วยงาน/เบอรโ์ทรศพัท ์
สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ 

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ   
1. ติดตามเอกสารต่างๆ - -  
กลุ่มพฒันาคณาจารย ์หลกัสตูรและนวตักรรมการเรียนการสอน 
2. โครงสรา้งหลกัสูตร - -  
3. รายวิชาในหลกัสตูร  
กลุ่มบริหารหลกัสตูร การเรียนการสอนและศึกษาทวัไป    
4. ตารางสอน – ตารางสอบ                                                                - -  
5. การลงทะเบียนของนักศึกษา, การเพิม – ถอนรายวิชา 
6. การจดัการรายวิชาศึกษาทวัไปสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีสนับสนุนการเรียนการสอน 
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรบัเขา้ 
7. ขอ้มลูสถิติต่างๆ -  
8. การกรอกเกรดผ่านระบบ  
9. รบันักศึกษาใหม ่ - -  
10. ทะเบียนประวติันักศึกษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
11.การจดัส่งใบปริญญาบตัร  
12.เกรด และประมวลผล - 58 
13.การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา  
14. สอบถามรหสัผ่านอาจารย ์และนักศึกษา 
15. การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนของนักศึกษาเขา้ใหม่ 
16. การถอนรายวิชาโดยไดร้บัอกัษร W                             
17. การไดร้บัเหรียญรางวลัการเรียนดี 
18.ตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษา - 58 
19.การส่งคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - 59 
20. การออกเอกสารทางการศึกษาสาํหรบันักศึกษาทีกาํลงัศึกษา 
21. การออกเอกสารทางการศึกษาสาํหรบันักศึกษาทีสาํเร็จการศึกษา 
 กองแนะแนว และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์
22.ดา้นทุนการศึกษา -  
23.กองทุนกูย้ืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
24. การใหค้าํปรึกษาดา้นการอยูร่่วมกนัในมหาวิทยาลยั                                   053-873183-4 
25. การกูย้ืมเงินกองทุนใหกู้เ้พือการศึกษา 053-873189 
26. การจดัหางานและสนับสนุนใหนั้กศึกษา ทาํงานหารายไดพิ้เศษระหว่างเรียน                     053-873186-7
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เบอรโ์ทรศพัทต์ิดตอ่ของแตล่ะหน่วยงาน  

 หน่วยงาน/เบอรโ์ทรศพัท ์
 กองกิจการนกัศึกษา 
27.การประกนัสุขภาพ 053-873060-1 
28.การรบัพสัดุและจดหมาย  
29.การผ่อนผันการคดัเลือกทหาร 053-873078 
30.การฝึกศึกษาวิชาทหาร (รด.)  
31.การจดัหาหอพกัเอกชน 053-873070 
32.การทาํบตัรประจาํตวัประชาชน  
33. การยา้ยทะเบียนบา้นเขา้ – ออกการสาํเนาทะเบียนบา้น 
34.งานกิจกรรมนักศึกษา 053-873067-8 
35.งานวินัยและพฒันานักศึกษา 053-873072-3 
36.งานหอพกันักศึกษา 053-873080-9 
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