
บริการที่นักศึกษาควรทราบ 
 หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่นักศึกษาทุกคนควรรู้จักและท าความเข้าใจ เพื่อเอ้ือต่อการติดต่อ
ประสานงานระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประกอบด้วย 
 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
 ส านักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  ทั้งภายในและ
บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

การให้บริการส าหรับนักศึกษา 
1. การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
2. การแจ้งข่าวกิจกรรมของนักศึกษาแก่สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป 
3. การยืมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น Mascot ป้ายชื่อหรือโลโก้มหาวิทยาลัย 
สถานท่ีตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1140 
เวลาท าการ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 

ส านักบริการการศึกษา 
ส านักบริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจน

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมงานทะเบียนประวัตกิารศึกษา
การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การส าเร็จการศึกษา การรับรองผลการเรียน 

การให้บริการส าหรับนักศึกษา 
1. การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
2. การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง 
3. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  
4. การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา 

 สถานท่ีตั้ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง2120 
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.   
 
 
 
 
 



 

ส านักบริหารวิชาการ  
 ส านักบริหารวิชาการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเอ้ือต่อคณาจารย์และนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีภาระงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่การบริหารหลักสูตร   ตารางสอน-ตารางสอบ  การเทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การให้บริการส าหรับนักศึกษา 

1. การเทียบโอนผลการเรียน 
2. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนนอกแผนการศึกษา 
สถานท่ีตั้ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2110 
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. 

 

ส านักการเงิน 
 ส านักการเงินท าหน้าที่รับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้บริการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และการขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

การให้บริการส าหรับนักศึกษา 
1. การผ่อนช าระค่าเล่าเรียน แบ่งออกเป็น 3 งวดต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องมาด าเนินการ 

พร้อมกับผู้ปกครองก่อนวันลงทะเบียนเรียนหรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. การช าระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิต  นักศึกษาสามารถช าระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิต 

ประเภท VISA CARD และ MASTER CARD  ยกเว้น บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS และต้อง
ค่าธรรมเนียมในการช าระด้วยบัตรเครดิตตามที่ธนาคารก าหนดไว้ 
 3.    การช าระค่าเล่าเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  นักศึกษาสามารถช าระค่าเล่าเรียนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารได้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกสิกรไทย โดยช าระได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการช าระ 10 บาทต่อรายการ 
 4.    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพ
ระหว่างการศึกษา ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาต้องช าระ
หนี้คืนกองทุน โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 5.    กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้พันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)เป็นทุนการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนในบาง 
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการในการผลิตก าลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนด
ความชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสามารถกู้ยืม กรอ.  



ได้ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ  ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผู้ปกครอง เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาต้องช าระหนี้คืนกองทุน โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

สถานท่ีตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1130 
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. 

 

ส านักบริหารจัดการส านักงาน 
 ส านักบริหารจัดการส านักงานมีหน้าที่ให้การดูแลระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ 
การก าจัดน้ าเสีย การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ การให้บริการการใช้อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมที่จะใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ตลอดจนงานหอพักในก ากับของมหาวิทยาลัยยานพาหนะ รวมถึงงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อเอ้ือต่อภารกิจต่าง ๆ  และงานซ่อมบ ารุงและการรักษา 
 การให้บริการส าหรับนักศึกษา 

1. หอพักในก ากับของมหาวิทยาลัย 

บริการรถรับ-ส่งระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งที่ 1 (A-Far) และแห่งที่ 2(U-Far) 

รอบรถออกจากA-Far เวลาออก รอบรถออกจากU-Far เวลาออก 
A 1 07.20 น. U1 08.10 น. 
A 2 08.50 น. U2 09.40 น. 
A 3 10.20 น. U3 11.10 น. 
A 4 11.50 น. U4 12.50 น. 
A 5 13.20 น. U5 14.10 น. 
A 6 14.50 น. U6 15.40 น. 
A 7 16.20 น. U7 17.10 น. 

สถานท่ีตั้ง  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1220   
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.   
 
 
 
 
 
 



ส านักกิจการนักศึกษา 
 ส านักกิจการนักศึกษามีที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนเก่งในวิชาชีพและวิชาชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและแข่งขันกับสังคมโลกได้  นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริม
ภารกิจด้านการศึกษาวิชาทหาร  ทุนการศึกษา 
 การให้บริการส าหรับนักศึกษา 

1. การศึกษาวิชาทหารด าเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  3 -  5   
  ตลอดจนควบคุม ดูแล  การเข้าเรียนวิชาทหารตลอดปีการศึกษา 

2. การขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจ าการ ด าเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร 
กองประจ าการส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันฯ  ในระหว่างที่ก าลังศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3. การบริการอนามัยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการประกันอุบัติเหตุ 
ของนักศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและผลประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างสูงสุด 

สถานท่ีตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1150  
เวลาท าการ วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. –17.00  น.  
 

  

ส านักวิทยบริการ 
 ส านักวิทยบริการมีหน้าที่บริการทรัพยากรการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ดังนี้ 
  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ์ได้แก่ 
  1)    หนังสืออ้างอิง 
 2)    หนังสือทั่วไป 
    3)    วารสารและนิตยสาร 
    4)    รายงานการวิจัย 
      5)    หนังสือนวนิยายและเร่ืองสั้น 
          6)     หนังสือมุมนี้ฉันเลือก เป็นหนังสือประเภทนวนิยาย เร่ืองสั้น พ็อคเกตบุ๊ค 
 
 
 
 



 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทไม่ตีพิมพ์  ได้แก่ 
1)  e-Book   
2)  ฐานข้อมูลออนไลน์  
3)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของนักศึกษา 
3)  ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
4)  ฐานข้อมูล TDC (ThaiLis Digital Collection)  

 การให้บริการส าหรับนักศึกษา 
1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นอินเทอร์เน็ต  
3. การใช้ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Study room)  
4. การจองหนังสือบน Web OPAC   
5. การยืมหนังสือข้ามมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2  

      6.    การตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
            7.    การแนะน าการเขียนรายการอ้างอิง 
 สถานท่ีตั้ง       อาคาร 3 ชั้น 2 (A-Far)  และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
            มหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 (U-Far) ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
    เวลาท าการ     วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น. 
 

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่บริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การเชื่อมโยง

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบสารสนเทศอื่น ๆ  การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชากร และการให้บริการการฝึกอบรมบุคลากร
ภายในและภายนอกให้มีศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการส าหรับนักศึกษา 
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ และมีชั่วโมงเรียนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ 

หรือมีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์งานหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Internet มีสิทธิ์ใช้ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทุกคร้ัง 

สถานท่ี  อาคาร 1  ชั้น 3 ห้อง 1380 
เวลาท าการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 น.-17.00 น. 
 
 



 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา 
 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียนและ
เมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงานจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
การอบรมเพื่อให้ความรู้ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้ได้งาน อีกทั้งการให้
ค าปรึกษา 
และแนะแนวอาชีพ   
 การให้บริการส าหรับนักศึกษา 

1. บริการลายแทงแห่งอาชีพ 
   •  ให้บริการหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 
   •  เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้งาน 

2. บริการข้อมูลต าแหน่งงานว่างจากแหล่งจัดหางานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
3. บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสถานประกอบการ 
4. บริการให้ค าปรึกษาพร้อมแนะแนวทางด้านต่าง ๆ กับนักศึกษา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหา

ส่วนตัว 
5. บริการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบ EQ แบบวัดความถนัดทางด้านอาชีพ 
6. การอบรม/สัมมนา/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการท างานการพัฒนาบุคลิกภาพ 
7. บริการแหล่งข้อมูลและจัดหางานระหว่างเรียนให้นักศึกษา 
สถานท่ีตั้ง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2420 
เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.      
 

 
 

 
 
 
 
 


