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ค�ำน�ำ
	 คู่มือนักศึกษาเล่มนี้	 จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา	 ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา	 ท�าความเข้าใจ	 และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	 คู่มือนักศึกษาประกอบด้วย	เอกสารเล่มนี้	และแผ่นบันทึกข้อมูล	(CD)	ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา	ประกอบด้วยข้อมูล	6	ส่วน	คือ

	 ส่วนที่	1	ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

	 ส่วนที่	2	การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา

	 ส่วนที่	3	ค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

	 ส่วนที่	4	เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา

	 ส่วนที่	5	การส�าเร็จการศึกษา	

	 ส่วนที่	6	โครงสร้างหลักสูตร

	 นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษา	 และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยฯ	 เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	 และเป็นประโยชน์ส�าหรับนักศึกษา	 ควบคู่ไป

กับการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ	 จากสื่อต่างๆ	 หากยังสงสัยประการใดในระหว่างการศึกษา	 ขอให้

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อแก้ไขปัญหา	ด้านการจัดการเรียนการสอน	และด้านวิชาการ

 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักศึกษาเล่มนี้	จะเป็นประโยชน์แก่

นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป

คณะผู้จัดท�า

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พฤษภาคม 2560
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สวัสดิการระหว่างเรียน
• บัตรนักศึกษาเป็น ATM
• ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้
• เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุได้
• มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
• ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี
• เรียนภาษาอังกฤษ on-line ฟรี
• มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS)

รางวัล
• ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยม
• ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป จะได้รับค่าบ�ารุงการศึกษาที่

ช�าระไปแล้วคืน (ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัย)
• ได้คะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป จะได้รับทุนไปทัศนศึกษา

ต่างประเทศ (ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัย)
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ปัญหาระหว่างเรียน
• ติด F ต้องแก้ F
• ติด I ต้องแก้ I
• ขาดสอบสามารถขอสอบกรณีพิเศษได้
• เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์จะพ้นสภาพนักศึกษา
• ทุจริตการสอบ/ทะเลาะวิวาทจะถูกลงโทษทางวินัย

• ไม่ช�าระเงิน/ไม่ลงทะเบียน/ขาดเรียน 30 วัน จะถูกคัดชื่อออก
• เรียนไม่ไหวขอถอนรายวิชาได้
• ไม่ยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา ไม่อนุญาตให้ส�าเร็จการศึกษา
• ติดภาระกิจ/ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ขอรักษาสภาพนักศึกษาได้
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ป ร ะ วั ติ
ควำมเป็นมำ

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนามีการจัดการศึกษาทาง

วชิาชีพ	ด้านช่างอตุสาหกรรม		พาณชิยกรรม	

สถาปัตยกรรม	ศลิปกรรม	และเกษตรกรรม

ในพื้นที่ภาคเหนือมานานกว่า	๕๐	ปีโดยมี	

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อวันที่	 	๒๗	

กุมภาพันธ์	๒๕๑๘		

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	เชียงใหม่	(ส่วนกลาง)	ตั้งอยู่

เลขที่	๑๒๘	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลช้างเผือก	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่		๘		สิงหาคม		๒๕๐๐	ในชื่อ	วิทยาลัย

เทคนิคภาคพายัพ	 	 	 ในปี	 ๒๕๑๘	 ได้รับ

การยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา	 วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ	

ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล	 วิทยาเขตภาคพายัพ	 และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

เขตพื้นที่ภาคพายัพ	เชียงใหม่

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เชียงใหม่	 มีศักยภาพและความโดด

เด่นในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี			วิศวกรรมศาสตร์		ศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานศิลป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 	 ได้ผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่

ชุมชน	สังคมระดับประเทศ	และนานาประเทศ
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แนะน�ำมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เมืองโบราณ เวียงเจ็ดลิน หรือเมืองเชษฎบุรี
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 •	เดิมชื่อ	“วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ”	เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประจ�า

ภาค	สังกัดกรมอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ก่อตั้งเมื่อวันที่	8	สิงหาคม		2500		

	 •	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2518	มีการโอนวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ	ไปสังกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 โดยใช้ชื่อว่า	 “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญา

ตรี	 จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 และ	 ระดับปริญญาตรี		

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม		พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและศักยภาพ

มีความพร้อมในหลาย	ๆ	ด้าน	

 •	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2531	เปลี่ยนชื่อเป็น	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ”	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 พระราชทานนามใหม่ให้กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	

เป็น	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”	อันหมายถึงสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา	มี

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติและ

ความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	

 •	 เมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 2548	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 	 ได้รับการยก

วิทยฐานะเป็น	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล		สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		ปัจจุบันมี		9	แห่ง	

ทั่วประเทศ	 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เป็น	 1	 ใน	 9	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	ประกอบไปด้วย	6	พื้นที่	คือ	พื้นที่เชียงใหม่	(ส่วนกลาง)	พื้นที่น่าน	

พื้นที่ตาก	พื้นที่พิษณุโลก	พื้นที่ล�าปาง	และ	พื้นที่เชียงราย	มีการจัดการเรียนการสอน	4	

คณะ	1	วิทยาลัย	ได้แก่	

	 1.		คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		

	 2.		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

	 3.		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 4.		คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์		

	 5.		วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พ.ศ. 2500 – 2518

พ.ศ. 2518 – 2532

พ.ศ. 2532 – 2548 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
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ต้นไม้ประจ�ำ
มหำวิทยำลัย

สีประจ�ำ
มหำวิทยำลัย
 สีน�้ำตำลทอง	 หมายถึงความเจริญ

รุ่งเรืองที่ยั่งยืน	 เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทาง

ด้านการศึกษา	 ศิลปวัฒนธรรม	 อันเป็นฐานความ

พร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม	

จริยธรรม	 และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ

ก้าวหน้า	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้สืบไป

 สีน�้ำตำลทอง	คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี	

มีคุณลักษณะเป็นกลาง	 สามารถอยู ่ร ่วมกับทุกสี

ได้	 และท�าให้สีนั้นโดดเด่นสวยงาม	 เปรียบประดุจกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ที่สามารถ

บูรณาการ	 ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพื้นที่	

ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน	 ออก

ไปพัฒนาสังคม	 ประเทศชาติ	 และด�าเนินชีวิตอย่าง

เป็นสุข	พึ่งพาตนเองได้

รำชมงคลสัญลักษณ์
	 	 ราชมงคลสญัลกัษณ์	 เป็นรูปตราวงกลม	 ภายใต้พระมหาพชิยั

มงกฎุ	ภายในวงกลมเป็นรปูดอกบัวบาน	8	กลบี	หมายถึง	ปัญญาอันเป็นแสง

สว่างในโลก	 ภายในรปูดอกบัวบานเป็นรูปพระราชลัญจกร	 อนัเป็นตรา

ประจ�าพระองค์	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 ผูพ้ระราชทานนามให้	

“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล”	 และมรีปูดอกไม้ทพิย์	 สองข้างที่

ปลายแถบ	ซึง่หมายถงึความเจรญิรุง่เรอืง	แจ่มใส	เบกิบาน

	 ความวจิติรแห่ง	“ราชมงคลสญัลกัษณ์”	จกัเป็นทีป่ระจักษ์และ

ชืน่ชมจากชาวราชมงคลและบคุคลทัว่ไป	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลแห่งนี	้ จกัเป็นสถาบนัท่ีตระหนกัในภารกจิ	 ทีจ่ะเสรมิสร้างให้การ

ศกึษาในทางวิชาชพีเจริญรดุหน้า	 แตกกิง่ก้านสาขา	 สมดัง่เจตนาทีถ่อืก�าเนดิ

มา	และได้รบัพระมหากรณุาธิคุณ	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามไว้เป็นสริมิงคลสบืไป

 ต้นกาสะลอง	หรอืต้นปีบ	เป็นต้นไม้ทีรู่จั้กกนั

แพร่หลายในถิน่ล้านนา	 มดีอกสขีาวอนัเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความบรสิทุธิแ์ละคณุงามความด ี ดอกมกีลิน่หอม	

เปรยีบประดจุชือ่เสยีงและเกยีรตคุิณของมหาวิทยาลยั

	 ตามวัฒนธรรม	 ความเชื่อของสังคมไทย	

กาสะลองเป็นไม้มงคล	 สถานที่แห่งใดปลูกไม้มงคลนี้

ไว้	 จะน�ามาซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว

สารทิศ	กาสะลองมีล�าต้นที่แข็งแรงสูงโปร่ง	มีช่อดอกสี

ขาวบานสะพรั่งโน้มลงมา	 เปรียบเสมือนคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	ความรู้	

ความเชี่ยวชาญ	 ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่มือนักศึกษา
25606
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คณะผู้บริหำร

ปรัชญำ 
บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม
กระจำยอ�ำนำจและหลักธรรมำภิบำล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยช้ันน�าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ		

บนฐานสร้างสรรค์	 นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

พันธกิจ
1.	จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม	และพึ่งพาตนเองได้

2.	สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ	บนพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

3.	ให้โอกาสผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ

4.	สร้างงานวิจัย	บริการวิชาการ	ที่เน้นองค์ความรู้

และนวัตกรรม

5.	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.	สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

อัตลักษณ์
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

ประกอบด้วย	อุตสาหกรรมเกษตร	เกษตรปลอดภัย	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	และความมั่นคงทาง

อาหาร	การจัดการเพื่อชุมชน	การค้าและบริการ

จัดการเทคโนโลยี		วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม	

อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช	เป็นกลไกส�าคัญใน

การขับเคลื่อนและสร้างความมั่นใจ	ให้มีเป้าหมาย

เดียวกัน	สู่การเป็นมหาวิทยาลัย	“นวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน”

RMUTL
R : Responsibility
											ความรับผดิชอบต่อภารกจิ	ต่อชมุชน

											สงัคม	ประเทศชาติ

M : Morality
											ยดึมัน่ในคณุธรรม	ความงาม	ความดี

U : Unity
											ความเป็นหนึง่เดยีว

T : Technology
											วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

											เป็นฐานการพฒันา

L : Learning society
											ศนูย์การเรยีนรูสู่้ชมุชน

รศ.ดร.น�ำยุทธ สงค์ธนำพิทักษ์
อธิการบดี

ผศ.อุดม  สุธำค�ำ
รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ
รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล
รองอธิการบดีด้านบริหาร

ดร.ภำสวรรธน์ วัชรด�ำรงค์ศักดิ์
รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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1	อาคารอ�านวยการ

2	ศาลาราชมงคล

3	อาคารบริหารธุรกิจ	(บธ.1)

4	อาคารบริหารธุรกิจ	(บธ.	2)

5	โรงอาหาร

6	อาคารบริหารธุรกิจ	(บธ.3)

7	ช่างกลโรงงาน	(ชก.)

8	อาคารช่างโลหะ	(ชล.1)

9	อาคารช่างโลหะ	(ชล.2)

10	วิศวกรรมอุตสาหการ	(อส.)

11	ค.อ.บ.ไฟฟ้าก�าลัง

12	เทคนิคอุตสาหกรรม	(ทอ.1)

13	เทคนิคอุตสาหกรรม	(ทอ.2)

13A	เทคนิคอุตสาหกรรม	(ทอ.3)

14	ออกแบบเครื่องเรือน	(อร.)

15	ไฟฟ้าก�าลัง	(ฟฟ.)

16	ค.อ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

17	ค.อ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

18	อิเล็กทรอนิกส์	(อท.)

19	เทคนิคคอมพิวเตอร์	(ทค.1)

20	เทคนิคคอมพิวเตอร์	(ทค.2)

21	ศูนย์แมคคาทรอนิกส์

23	อาคารศึกษาทั่วไป	(ศท.)

24	–	28	อาคารช่างยนต์	(ชย.)

29	อาคารโยธา	(ยธ.1)

30	อาคารโยธา	(ยธ.2)

31	อาคารโยธา	(ยธ.6)

32	อาคารโยธา	(ยธ.5)

33	อาคารช่างกลเกษตร	(กษ.)

34	อาคารเหมืองแร่	(มร.1)

35	อาคารเหมืองแร่	(มร.2)

35A	เทคโนโลยีเหมืองแร่	(มร.1)

36	อาคารสถาปัตยกรรม	(สถ.)

37	โรงงานสถาปัตยกรรม

38	สถาปัตยกรรมภายใน	(สน.)

39	สถาปัตยกรรมไทย	(สถ.ท.)

40	ภูมิสถาปัตยกรรม	(ภส.)

41	หอสมุดราชมงคล

42	อาคารเครื่องกล	(คก.)

43	อาคารเรียนรวม	(รร.)

44	อาคารกิจกรรมนักศึกษา

45	เตาเผาขยะ

46	อาคารโยธา	(ยธ.4)

47	อาคารโยธา	(ยธ.7	–	ยธ.8)

48	ป้อมยาม

49	อาคารปฏิบัติเทคนิคคอมฯ

50	อาคารจอดรถมหาวิทยาลัย

51		โยธา	3	(ยธ.3)

52	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	56	พรรษา

แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
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แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
95/2 ถนนเชียงใหม่ – ล�าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000

1	อาคารเรียนภาคทฤษฎีและศิลปกรรม	(อาคาร1)

2	อาคารเรียนเขียนแบบและโสตทัศนศึกษา	(อาคาร2)

3	อาคารปฏิบัติงานประติมากรรม	(อาคาร3)

4	อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ	

   อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา

5	อาคารปฏิบัติงานถ่ายภาพทางการพิมพ์	(อาคาร5)

6	ห้องสมุด	(อาคาร9ชั้น1)

7	อาคารปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผา	(อาคาร7)

8	อาคารทดสอบดินปั้นและน�้าเคลือบ	(อาคาร8)

9	อาคารออกแบบสื่อสาร	(อาคาร9)

10	อาคารปฏิบัติการและทดสอบบรรจุภัณฑ์	(อาคาร10)

11	โรงฝึกงานออกแบบเครื่องประดับและเตรียมดินปั้น			

				(อาคาร11)

12	โรงฝึกงานท�าพิมพ์และหล่อปูนพลาสเตอร์	(อาคาร12)

13	โรงอาหาร

14	อาคารปฏิบัติงานเครื่องประดับและอัญมณี	(อาคาร14)

15	องค์พระวิษณุ

16	อาคารบ้านพักอาจารย์

17-21	บ้านพัก	1-5

22	อาคารสถานที่	
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แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
95/2 ถนนเชียงใหม่ – ล�าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000

แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

1		อาคารส�านักงานอธิการบดี	(C1)

2		อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	(C2)

3		อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์	(C3)

4		อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	(C4)

5		อาคารศูนย์วิจัยฯ	(C5)

6		อาคารปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

7		อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี

8		อาคารปฏิบัติการ	1	2	3	และ	4

9		ศูนย์เซรามิก

10	อาคารเพาะปลูก

11	โรงอาหาร

12	หอพักนักศึกษาชาย

13	หอพักนักศึกษาหญิง

14	อาคารที่พักบุคลากร
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แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)
199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

1		อาคารศรีล้านนาวิทยานุสรณ์

2		อาคารเรียนรวม	A

3		อาคารเรียนรวม	B

4		อาคารโรงอาหาร

5		ศาลาเอนกประสงค์

6		อาคารเรียน

7		ศาลาธรรม

8		หอพักนักศึกษา

9		หอพักบุคลากร
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คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  - การบัญชี   - การตลาด  - การจัดการ

•	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)

- การจัดการธุรกิจ

- การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

- การจัดการโลจิสติกส์

- การจัดการส�านักงาน

- การตลาด

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International  

     Business Management) หลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญำตรี
•	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ)

•	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(ศศ.บ.)

- การท่องเที่ยวและการบริการ

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ระดับปริญญำโท
•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.)

- บริหารธุรกิจ

•	เว็บไซต์	:	https://bala.rmutl.ac.th	•	โทรศัพท์	:	0	5392	1444	ต่อ	2600	•	โทรสาร	:	0-5335-7789

คณบดี	 	 ผศ.ชนิตา		โชติเสถียรกุล
รองคณบดี 	 ผศ.กัลยารัตน์		เศวตนันท์
	 	 อ.อุษามาศ		รัตนวงศ์
	 	 อ.สุรีย์พร		ใหญ่สง่า
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คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรเกษตร

•	เวบ็ไซต์		:	https://sat.rmutl.ac.th	•	โทรศพัท์	:	0	5392	1444	ต่อ	1024	•	โทรสาร	:	0	5392	1444	ต่อ	1024

คณบดี	 	 ดร.ยรรยง		เฉลิมแสน
รองคณบดี		 อ.ชัยธวัช		จารุทรรศน์
	 	 ผศ.ดร.เอมอร		ไชยโรจน์
	 	 ผศ.ดร.วิไลพร		จันทร์ไชย

ระดับปริญญำตรี
•	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(วท.บ.)

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

- เครื่องจักรกลเกษตร  

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เกษตรศาสตร์  

- ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

ระดับปริญญำโท 
•	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(	วท.ม.)

- พืชศาสตร์ 

- เทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร    

- เทคโนโลยีภูมิทัศน์

- เทคโนโลยีการอาหาร

- สัตวศาสตร์    - พืชศาสตร์    - ประมง
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คณะวิศวกรรมศำสตร์

•	เว็บไซต์		:	https://engineering.rmutl.ac.th •	โทรศัพท์	:	0	5392	1444	ต่อ	2641	•	โทรสาร	:	0	5321	3183	ต่อ	2641

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ระดับปริญญำตรี
•	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	(ค.อ.บ.)

- วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอุตสาหการ

•	อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต	(อส.บ.)
- เทคโนโลยีเครื่องกล 
- เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
- เทคโนโลยีอุตสาหการ 

•	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วศ.บ.)
- วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเหมืองแร่ 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

     และการควบคุมอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
- วิศวกรรมโทรคมนาคม

ระดับปริญญำโท

•	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	(วศ.ม.) 
- วิศวกรรมไฟฟ้า  - วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ไฟฟ้า  - อิเล็กทรอนิกส์  - ช่างกลโรงงาน  - ช่างยนต์  - ช่างโลหะ

คณบดี	 	 ดร.กิจจา		ไชยทนุ
รองคณบดี 	 รศ.ดร.โกศล		โอฬารไพโรจน์
	 	 ผศ.ดร.ประชา		ยืนยงกุล
	 	 ผศ.สมโภชน์		กุลศิริศรีตระกูล

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร    

- เทคโนโลยีภูมิทัศน์

- เทคโนโลยีการอาหาร

- สัตวศาสตร์    - พืชศาสตร์    - ประมง
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คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์

ระดับปริญญำตรี
•	ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต	(ศป.บ.)

- ออกแบบสื่อสาร
- ออกแบบอุตสาหกรรม
- สิ่งทอและเครื่องประดับ

•	เทคโนโลยีบัณฑิต	(ทล.บ.)
- เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- เซรามิก

•	ศิลปบัณฑิต	(ศล.บ.)
- ทัศนศิลป์

•	สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต	(สถ.บ.)
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน

ระดับปริญญำโท
•	ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	(ศป.ม.)

- ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

หลักสูตรที่เปิดสอน :

•	เว็บไซต์	:	https://arts.rmutl.ac.th •	โทรศัพท์	:	0	5341	4250	•	โทรสาร	:	0	5341	4253
95	หมู่	2	ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�าปาง	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300

คณบดี	 	 ผศ.ถาวร		ฝั้นชมภู
รองคณบดี 	 ดร.อรนุตฏฐ์		สุธาค�า
	 	 รศ.สุรพล		มโนวงศ์
	 	 อ.สิทธิโรจน์		เลิศอนันต์พิพัฒน์
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วทิยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

• เตรียมบริหารธุรกิจ

• เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

•	เว็บไซต์		:	https://college.rmutl.ac.th
•	โทรศัพท์	:	053-266516	ต่อ	ส�านักงานวิทยาลัย	2001	วิชาการ	2012	•	โทรสาร	:	053-266518	ต่อ	2002

98	หมู่	8	ต�าบลป่าป้อง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	50220

ผู้อ�ำนวยกำร	 ผศ.ดร.นิวัตร		มูลปา
รองผู้อ�ำนวยกำร 	 ผศ.ดร.สุบงกช		โตไพบูลย์
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สรุปข้อก�ำหนดส�ำคัญส�ำหรับกำรลงทะเบียน 
ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี, ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
การลงทะเบียน	(หมวดที่	4	ในข้อบังคับฯ)

1.	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนและช�าระค่าบ�ารุงการศึกษา	ในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

2.	 การลงทะเบียนรายวิชาใด	ๆ	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

หลักสูตร

3.	 ส�าหรับภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2	ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	แต่ไม่เกิน	

3.1.	 22	หน่วยกิต	ส�าหรับระดับปริญญาตรี

3.2.	 24	หน่วยกิต	ส�าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)

4.	 ส�าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน	ลงทะเบียนได้ไม่เกิน	9	หน่วยกิต

5.	 การลงทะเบียนที่มีจ�านวนหน่วยกิตนอกเหนือไปจากข้อ	3	และ	4	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและขออนุมัติจากคณบดี	เป็นราย	ๆ	ไป

6.	 หากนักศึกษาช�าระค่าบ�ารุงการศึกษาหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ต้องเสียค่าปรับตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

7.	 หำกพ้นก�ำหนดช�ำระค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำโดยเสียค่ำปรับ นักศึกษำจะถูกถอนชื่อออก 

8.	 นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2	ต้องท�าเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา

ภายใน	30	วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา	หากพ้นก�าหนด	นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออก

*	นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาฤดูร้อน

9.	 นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน	ต้องช�าระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด	หากพ้นก�าหนด	การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

10.	 การลงทะเบียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน	นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับก่อน	หากไม่ปฏิบัติตาม	การลง

ทะเบียนในวิชานั้นเป็นโมฆะ

กำรถอนรำยวิชำที่ลงทะเบียนแล้ว
11.	 รายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน	กรณีดังนี้ 

11.1.		ถอนรายวิชาภายใน	14	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2 

11.2.		ถอนรายวิชาภายใน	7	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

12.	 รายวิชาที่ถอนจะปรากฏอักษร	ถ	หรือ	W	ในใบแสดงผลการเรียน	กรณีถอนรายวิชาภายหลังจาก

ก�าหนดการในข้อ	1	แต่ไม่เกินก�าหนดดังนี้ 

12.1.		12	สัปดาห์	ส�าหรับภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2 

12.2.		5	สัปดาห์ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1.	 นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่

เข้าเป็นนักศึกษา

2.	 ให้นักศึกษา	ระบุรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนพร้อมระดับคะแนนที่ได้รับ	ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด

3.	 รายวิชาที่จะสามารถเทียบโอนได้	ต้องมีระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า	ค	หรือ	C	

4.	 จ�านวนหน่วยกิตที่จะสามารถเทียบโอนได้	ต้องไม่เกิน	ร้อยละ	75	ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา

5.	 รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน	จะได้รับการบันทึกเป็น	TC	ในใบแสดงผลการศึกษา

6.	 รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน	จะไม่น�ามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

7.	 รายวิชาที่จะเทียบโอนได้เป็นไปตามประกาศของคณะ

กำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ย

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา	แสดงไว้ดังตารางต่อไปนี้

คะแนน (a)	ระดับคะแนน

(Grade)

(b)	ค่าระดับ

คะแนนต่อ

หน่วยกิต

(c)	ผลการศึกษา (d)	การประเมิน

80	-	100 ก		 หรือ		A 4.0 ดีเยี่ยม		 (Excellent)

ผ่าน

75	–	79 ข+		 หรือ		B+ 3.5 ดีมาก		 (Very	Good)

70	–	74 ข		 หรือ		B 3.0 ดี		 (Good)

65	–	69 ค+		 หรือ		C+ 2.5 ดีพอใช้		 (Fairly	Good)

60	–	64 ค		 หรือ		C 2.0 พอใช้		 (Fair)

55	–	59 ง+		 หรือ		D+ 1.5 อ่อน		 (Poor)

50	–	54 ง		 หรือ		D 1.0 อ่อนมาก		 (Very	Poor)

0	–	49 ต		 หรือ		F 0 ตก		 (Fail)
ไม่ผ่าน

ถ		 หรือ		W - ถอนรายวิชา		 (Withdrawn)

ม.ส.		 หรือ		I - ไม่สมบูรณ์		 (Incomplete) -

Ip	(เฉพาะระดับ	ป.โท) - Thesis	In	Progress -

60	–	100 พ.จ.		 หรือ		S - พอใจ		 (Satisfactory) ผ่าน

0	-	59 ม.จ.		 หรือ		U - ไม่พอใจ		 (Unsatisfactory) ไม่ผ่าน

ม.น.		 หรือ		Au - ไม่นับหน่วยกิต		(Audit) -

*นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน ต หรือ F , ม.ส. หรือ I , ม.จ. หรือ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จะมีสภาพนักศึกษา ติดค้าง 



คู่มือนักศึกษา
2560 25

กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภำคกำรศึกษำ

1.	 น�าค่าตัวเลขในช่อง	(b)	ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต	คูณ	จ�านวนหน่วยกิตรายวิชา	ผลลัพธ์เรียกว่า	

ผลคูณรายวิชา

2.	 น�าผลคูณรายวิชามาบวกรวมกัน	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)	ผลลัพธ์เรียกว่า	ผลคูณรวมประจ�าภาค

3.	 น�าจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นมาบวกรวมกัน	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)	ผลลัพธ์

เรียกว่า	หน่วยกิตรวมประจ�าภาค

4.	 ค�านวณตามสมการต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค		=	
		ผลคูณรวมประจ�าภาค

หน่วยกิตรวมประจ�าภาค	

ผลหารที่ได้รับ ให้ใช้ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง

กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
คะแนนเฉลี่ยสะสม	หมายถึง	ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ค�านวณจากระดับคะแนนที่ได้รับและจ�านวน

หน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน	(ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่

ถอน)	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.	 น�าค่าตัวเลขในช่อง	(b)	ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต	คูณ	จ�านวนหน่วยกิตรายวิชา	ผลลัพธ์เรียกว่า	

ผลคูณรายวิชา

2.	 น�าผลคูณรายวิชาของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกมาบวกรวมกัน	ผลลัพธ์เรียกว่า	

ผลคูณรวมสะสม	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)

3.	 น�าจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกมาบวกรวมกัน	(ไม่รวมรายวิชาที่

ถอน)	ผลลัพธ์เรียกว่า	หน่วยกิตรวมสะสม

4.	 ค�านวณตามสมการต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค		=	
		ผลคูณรวมสะสม

หน่วยกิตรวมสะสม

ผลหารที่ได้รับ ให้ใช้ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง
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กำรค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในกรณี
1.	 ลงทะเบียนซ�้าเพื่อแก้ระดับคะแนน	ต	หรือ	F

ให้คิดจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว	โดยไม่ต้องน�าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนไว้ใน

ภาคการศึกษาก่อนหน้ามารวมในการค�านวณ

2.	 ลงทะเบียนซ�้าเพื่อปรับระดับคะแนน	ง,	ง+	หรือ	D,	D+	(การเรียนเน้น) 

2.1	ให้คิดจ�านวนหน่วยกิต	และระดับคะแนนที่ได้รับในครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว	 

2.2	ให้ลบระดับคะแนนที่ได้รับและจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา	 

						ก่อนหน้า	ส�าหรับการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่เรียนเน้น 

2.3	ไม่ต้องแก้ไขระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค	และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาค 

					การศึกษาก่อนหน้า 

2.4	ศึกษาตัวอย่างการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมส�าหรับการเรียนเน้นได้จากประกาศ 

					มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เรื่อง	แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับ	 

					ปริญญาตรี	พ.ศ.2557

เกณฑ์กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
1.	 ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าสองเท่าของระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร	นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2.	 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยกิตสะสม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ส�าหรับการพ้นสภาพ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(สภาพการเตือน)

0	–	29 0.00 0.01	–	1.49

30	–	59 ต�่ากว่า	1.50 1.50	–	1.74

60	–	ก่อนครบตามหลักสูตร ต�่ากว่า	1.75 1.75	–	1.99

ครบตามหลักสูตร ต�่ากว่า	2.00 1.90	–	1.99

มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ�้า 

ในรายวิชาที่ได้รับคะแนนต�่ากว่า	ก	หรือ	A	 

เพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง	2.00	

ภายในก�าหนดระยะเวลา	3	ภาคการศึกษา

รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน	แต่ไม่เกินระยะ

เวลาสองเท่าของระยะเวลาศึกษาตาม

หลักสูตร
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ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณระดับคะแนน กรณี เรียนซ�้ำ และ เรียนเน้น 

ผลการเรียนภาคเรียนที่	1/2554	(ปีการศึกษาที่	1)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต ผลคูณ
สภำพลง

ทะเบียน

1 13031101 English	1 A 3 12.0

2 13061008 Sufficiency	Economy	 A 2 8.0

3 22000007 Science	and	Life A 3 12.0

4 22012105 Calculus 1 for Engineers F 3 0.0

5 22051102 Physics	1	for	Engineers B 3 9.0

6 22051103 Physics	1	for	Engineers	Laboratory C 1 2.0

7 30010101 Engineering	Drawing B+ 3 10.5

8 31079202 Millwright A 2 8.0

รวม 20 61.5

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	1/2554

ผลคูณ	(เกรด	x	หน่วยกิต)	ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	61.5	/	20	=	3.07

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 ผลคูณสะสม	/	จ�านวนหน่วยกิตสะสม	:	61.5	/	20	=	3.07	

ผลการเรียนภาคเรียนที่	2/2554	(ปีการศึกษาที่	1)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต ผลคูณ
สภำพลง

ทะเบียน

1 22000001 Elementary	Statistics C 3 6.0

2 22012105 Calculus 1 for Engineers C+ 3 7.5 เรียนซ�้ำ

3 22021106 Chemistry	for	Engineers A 3 12.0

4 22021107 Chemistry	Laboratory	for	Engineers A 1 4.0

5 22051104 Physics 2 for Engineers D+ 3 4.5

6 22051105 Physics	2	for	Engineers	Laboratory B 1 3.0

7 34060103 Manufacturing	Processes B 3 9.0

รวมประจ�าภาค 17 46.0

รวมสะสม (20–3)	+17	 107.5

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	2/2554

ผลคูณที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	46	/	17	=	2.70

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 [ผลคูณสะสม	(61.5)	–	ผลคูณวิชาที่เรียนซ�้าจากภาคการศึกษาก่อน	(0)		+	ผลคูณที่ได้รับจากภาคการศึกษานี้	(46)	]

	 [หน่วยกิตสะสม	(20)	–	หน่วยกิตรายวิชาที่เรียนซ�้า	(3)	+	หน่วยกิตลงทะเบียนภาคการศึกษานี้	(17)	]

	 [(61.5	–	0	+	46)	=	107.5]	/	[(20	–	3	(วิชา	Calculus	1	จาก	1/2554)	+	17)	=	34]	=	3.16

รีเกรดภาคการศึกษาถัดไป	(1/2555)

ถ้ามีการรีเกรด

น�าผลคูณไปหักลบ

กับผลคูณสะสม

ในภาคการศึกษาที่รีเกรด	

และให้คงระดับคะแนน

ประจ�า

ภาคการศึกษานี้

ไว้เช่นเดิม
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ผลการเรียนภาคเรียนที่	1/2555	(ปีการศึกษาที่	2)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต ผลคูณ
สภำพลง

ทะเบียน

	1 	13031203 English	for	Everyday	Use B+ 3 10.5

	2 	22012106 Calculus	2	for	Engineers A 3 12.0

3  22051104 Physics 2 for Engineers C+ 3 7.5 รีเกรด

4  30010103 Engineering Materials D+ 3 4.5

	5 	31071207 Safety	Engineering B+ 3 10.5

 6  31072101 Statics F 3 0.0

	7 	31073202 Thermodynamics	1 D 3 3.0

รวมประจ�าภาค 21 48.0

รวมสะสม 55-3	=	52 151.0

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	1/2555

ผลคูณ	(เกรด	x	หน่วยกิต)	ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	48	/	21	=	2.28

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[	ผลคูณสะสม	(107.5)	–	ผลคูณวิชาที่รีเกรดจากภาคการศึกษาก่อน	(3	x	D+	=	4.5)	+	ผลคูณที่ได้รับจากภาคการศึกษานี้	(48)	]	

	 [หน่วยกิตสะสม	(34)	–	หน่วยกิตรายวิชาที่รีเกรด	(3)	+	หน่วยกิตลงทะเบียนภาคการศึกษานี้	(21)	]

	 (	107.5	–	4.5	(วิชา	Physics	2	จาก	2/2554)		+	48=	151)	/	(34	–	3	(วิชา	Physics	2	จาก	2/2554)		+21	=	52)	=	2.90

ผลการเรียนภาคเรียนที่	2/2555	(ปีการศึกษาที่	2)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต
สภำพลง

ทะเบียน

	1 	13031005 Technical	English B 3 9.0

	2 	22012205 Calculus	3	for	Engineers B+ 3 10.5

3 30010103 Engineering Materials A 3 12.0 รีเกรด

 4  31072101 Statics C+ 3 7.5 เรียนซ�้ำ

	5 	31073203 Fluid	Mechanics D+ 3 4.5

	6 	31073309 Internal	Combustion	Engines C+ 3 7.5

	7 	32080202 Fundamentals	of	Electrical	Eng. B 3 9.0

รวมประจ�าภาค 21 60.0

รวมสะสม 73-6	=	67 206.5

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	2/2555

ผลคูณ	(เกรด	x	หน่วยกิต)	ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	60	/	21	=	2.85

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[	ผลคูณสะสม	(151)	–		ผลคูณวิชาที่รีเกรดจากภาคการศึกษาก่อน	(3	x	D+	=	4.5)	+	ผลคูณภาคการศึกษานี้	(60)	]	

[หน่วยกิตสะสม	(52)	–	หน่วยกิตรายวิชาที่รีเกรด	(3)	–	หน่วยกิตวิชาเรียนซ�้า	(3)	+	หน่วยกิตภาคการศึกษานี้	(21)	]

(151	–	4.5	(วิชา	Eng.	Materials	จาก	1/2555)	=	206.5)	/	(52	–	3	(Eng.	Material)	–	3	(Statics)	+	21	=	67)	=	3.08

รีเกรดวิชาล�าดับที่	5	จากภาคการศึกษาก่อนหน้า	(2/2554)
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ผลการเรียนภาคเรียนที่	1/2556	(ปีการศึกษาที่	3)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต
สภำพลง

ทะเบียน

	1 	22017301 		Differential	Equation D+ 3 4.5

	2 	30010104 		Computer	Programming C 3 6.0

	3 	31071102 		Mechanical	Engineering	Drawing C 2 4.0

	4 	31072202 		Mechanics	of	Materials D 3 3.0

	5 	31073315 		Heat	Transfer D+ 3 4.5

	6 	31073417 		Power	Plant	Engineering C+ 3 7.5

 7  31074201   Dynamics F 3 0.0

	8 	31079203 		Mechanical	Engineering	Lab.1 B+ 2 7.0

รวมประจ�าภาค 22 36.5

รวมสะสม 89-0	=	89 243.0

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	1/2556

ผลคูณ	(เกรด	x	หน่วยกิต)	ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	36.5	/	22	=	1.65

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 [ผลคูณสะสม	(206.5)	+	ผลคูณภาคการศึกษานี้	(36.5)]	/	[หน่วยกิตสะสม	(67)	+	หน่วยกิตภาคการศึกษานี้	(22)]

	 (206.5	+	36.5	=	243)	/	(67	+	22	=	89)	=	2.73

ผลการเรียนภาคเรียนที่	2/2556	(ปีการศึกษาที่	3)

ล�ำดับ รหัสวิชำ วิชำ เกรด หน่วยกิต
สภำพลง

ทะเบียน

	1 	31072303 		Mechanical	Design	1 B 3 9.0

	2 	310732041 		Refrigeration D+ 3 4.5

 3  31074201   Dynamics C+ 3 7.5 เรียนซ�้ำ

	4 	31074304 		Measurement	and	Instrumentation C+ 3 7.5

	5 	31074405 		Automatic	Control F 3 0.0

	6 	31074406 		Mechanical	Vibration F 3 0.0

	7 	310793041 		Mechanical	Engineering	Lab.2 B 2 6.0

รวมประจ�าภาค 20 34.5

รวมสะสม 109-3	=	106 277.5

1.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา	2/2556

ผลคูณ	(เกรด	x	หน่วยกิต)	ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้	/	จ�านวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้	:	34.5/20	=	1.72

2.		 การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[ผลคูณสะสม	(243)	–	ผลคูณวิชาที่เรียนซ�้าจากภาคการศึกษาก่อน	(0)	+	ผลคูณภาคการศึกษานี้	(34.5)]

[หน่วยกิตสะสม	(89)	–	หน่วยกิตรายวิชาที่เรียนซ�้า	(3)	+	หน่วยกิตภาคการศึกษานี้	(20)]

(243	–	0	+	34.5	=	277.5)	/	(89	–	3	(Dynamics)	+	20	=	106)	=	2.61

ผลกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ย หน่วยกิตลงทะเบียน หน่วยกิตสอบได้

สะสมทั้งหมด 2.61 106 100

สอบได้ 100 หน่วยกิต เนื่องจากได้ระดับคะแนน F จากรายวิชาล�าดับที่ 5 และ 6 ในภาคเรียนที่ 2/2556
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ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อมูลใน CD 

เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และที่ประกาศเพิ่มเติม

กำรขอส�ำเร็จกำรศึกษำ
นักศึกษำที่ประสงค์จะขอส�ำเร็จกำรศึกษำต้องมีคุณสมบัติและ

ด�ำเนินกำรดังนี้

1. สอบผ่ำนทุกรำยวิชำและมีจ�ำนวนหน่วยกิตครบตำม

เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตำมหลักสูตร

2. สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ 2.00

3. ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำส�ำหรับภำคกำรศึกษำที่

คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ

• ภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 

หรือ 2

• ภำยใน 35 วนั นบัตัง้แต่วนัเปิดภำคกำรศกึษำฤดรู้อน

4. ไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหำวิทยำลัย

5. นักศึกษำที่ไม่สำมำรถส�ำเร็จกำรศึกษำได้ในภำคกำร

ศึกษำที่ยื่นค�ำร้องไว้ ให้ยื่นค�ำร้องใหม่ในทุกภำคกำร

ศึกษำที่คำดว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ

กำรได้รับปริญญำ
เกียรตินิยม
(ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

1.	 ลงทะเบียนรำยวิชำในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ 

• 72 หน่วยกิต ส�ำหรับหลักสูตรเทียบโอน

• 120 หน่วยกติ ส�ำหรบัหลักสตูร 4 ปีกำรศกึษำ

• 150 หน่วยกติ ส�ำหรบัหลักสตูร 5 ปีกำรศกึษำ

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำม

หลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลำที่นักศึกษำขอลำพัก

กำรศึกษำ

3.	 ต้องไม่เคยได้รับระดับคะแนน ต, ง, ง+ และ ม.จ. 

หรือ F, D, D+ และ U ในรำยวิชำใดวิชำหนึ่ง

4.	 ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไปจะได้รับกำร

เสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับ 1

5.	 ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 – 3.74 จะได้รับกำร

เสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับ 2

คู่มือนักศึกษา
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กำรลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลำง

	เลอืกเข้าเมน	ูS02	ลงทะเบยีน

1

2
3

4

5

6

เข้ำสู่เว็บไซด ์ระบบทะเบียนกลาง

http://reg.rmutl.ac.th
เพื่อตรวจสอบประกาศและข่าวสารส�าหรับนักศึกษา

เข้ำสู่ระบบส�ำหรับนักศึกษำ 

ป้อน 

Username + Password

และรหัสตรวจสอบ

แล้วท�าการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

เงื่อนไขรายวิชาส�าหรับแต่ละสาขาวิชา เช่น วิชาเรียนก่อน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ในหัวข้อ S01 หลักสูตรและแผน 
และจากข้อมูลใน CD ชื่อไฟล์ “ส่วนที่ 6  โครงสร้างหลักสูตร.pdf”

เมื่อเข้าสู่ระบบ

จะมีกล่องแสดง

ข้อความที่เป็นข่าว

ประกาศที่ส�าคัญ

ส�าหรับนักศึกษา

อ่านเงื่อนไขและข้อก�าหนดการลงทะเบียน	คลิกที่

ยอมรับด�าเนินการขั้นต่อไป	เมื่อต้องการลงทะเบียน

7 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน	ให้นกัศกึษาค้นหาวิชาท่ีเปิดสอน

8 พิมพ์ที่ช่องค้นหาวิชาที่เปิดสอบ	ด้วยรหัสวิชา	หรือชื่อ

วิชา(ภาษาไทย)	ดังหมายเลข	1		หลังจากนั้นคลิกปุ่ม	

ค้นหา	ดังหมายเลข	2	จะปรากฏรายวิชาที่เปิดสอนตามที่

ค้นหา	โดยแต่ละรายวิชาที่แสดงนักศึกษาสามารถดูราย

ละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน	วันเวลาเรียน	และเวลา

สอบโดยให้คลิกที่รูปแว่นขยาย	ดังหมายเลข	3		นอกจาก

นี้หากวิชาใด	เกิดการทับซ้อนของข้อมูลระบบจะแจ้ง

เตือน	ดังหมายเลข	4	นอกจากนี้นักศึกษาควรเลือก

รายวิชาลงทะเบียนตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	

และคลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

9 เมื่อคลิกเลือกรายวิชาแล้ว	ระบบจะกลับไปหน้าจอหลัก

การลงทะเบียนและแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว		

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการคลิกรูปแว่น

ขยาย	และสามารถลบรายวิชาที่ต้องการยกเลิกได้ด้วย

การคลิกรูปถังขยะ	เมื่อคลิกลบรายวิชาที่ลงทะเบียน	จะ

ปรากฏหน้าจอเพื่อยืนยันการลบรายวิชา	อีกครั้ง

10 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา

จะสมบูรณ์ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าระบบเพื่อ

อนุมัติรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
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Log in
(ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งำน ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยฯ)

Tell Me More
(โปรแกรมพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำภำษำอังกฤษ)

	 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน	(RMUTL	Account)	ของตนเองได้	เช่น	เขตพื้นที่ที่สังกัด	

อเีมลและช่ือนามสกลุ	โดยเข้าใช้งานผ่านระบบสารสนเทศของเวบ็ไซต์ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	: http://arit.rmutl.ac.th/

**	หมายเหตุ	:	ส�าหรับนักศึกษาของ	มทร.ล้านนา	สามารถใช้งาน	RMUTL	Account	ได้โดยที่ไม่ต้องสมัครบริการสารสนเทศ

	 นกัศกึษาสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมฝึก

ภาษาองักฤษ	Tell	Me	More	เพือ่พฒันาศกัยภาพ

ด้านภาษา	ตัง้แต่ขัน้ต้นถงึขัน้สงู	เอือ้ประโยชน์ใน

การเรยีนให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบิตัแิละได้รบัความ

เพลดิเพลนิด้วยสือ่การเรยีนทัง้ภาพ	เสียงและ

มลัตมิเีดยี	เนือ้หาแบบฝึกครอบคลมุทัง้การฟัง	พดู	

อ่าน	เขยีนและมแีบบฝึกหดักว่า	10,000	แบบฝึกหัด	

นกัศกึษาสามารถเข้าเรยีนผ่านระบบได้	โดยใช้	

Username	:	รหัสนักศึกษา	

Password	:	รหัสบัตรประจ�าตัวประชาชน

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	http://tmm.rmutl.ac.th/
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E-learning
(ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์)

Office 365

	 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ทีม่คีอร์สเรยีนและสือ่การ

เรียนการสอนทีพ่ร้อมให้บริการจ�านวนมาก	นกัศกึษาสามารถเข้าเรยีนผ่านระบบได้	โดยใช้	RMUTL	Account	แล้ว

ตามด้วย	@live.rmutl.ac.th	เพ่ือการระบุตวัตนในการเข้าใช้งาน	จากนัน้สามารถเลอืกเรียนได้ตามรายวชิาที่

ตนเองสนใจ	ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	http://education.rmutl.ac.th/

	 Office	365	คอืชุดออฟฟิศพิเศษทีอ่อกแบบมาเพ่ือสนบัสนนุการท�างานเอกสาร	โดยที	่Office	365	นัน้

มคีณุสมบตัแิละชดุโปรแกรมต่างๆ	เช่น	Microsoft	Office,	Outlook	Mail,	OneDrive	for	Business,	Skype	for	

Business,	Calendar	ฯลฯ	นกัศกึษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้	RMUTL	Account	แล้วตามด้วย	@live.rmutl.

ac.th	เพือ่ระบตุวัตนในการเข้าใช้งาน

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	http://arit.rmutl.ac.th /page/office365
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Download
(ระบบดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

Intellectual Repository RMUTL
(ระบบจัดเก็บผลงำนวิชำกำร)

	 ระบบจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ	นักศึกษาสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ	

บทความวารสารเผยแพร่	โปรเจคนักศึกษา	ผลงานวิจัย	และบทความวิชาการอื่นๆ	เพื่อน�าไปศึกษาและใช้

ประโยชน์ทางด้านการศึกษา	หากต้องการใช้งานระบบเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	สามารถท�าได้โดยการ

สมัครสมาชิกก่อนการใช้งาน	เพื่อระบุตัวตน

	ศกึษารายละเอยีดและเข้าใช้งานได้ที	่:	http://repository.rmutl.ac.th/

	 บริการส�าหรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ที่

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และ

น�ามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ตนเองได้	ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ	เปิดให้

บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทั้ง	

Microsoft	Windows,	Microsoft	Office	

และซอฟต์แวร์อื่นๆ	อีกมากมาย	นักศึกษา

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยใช้	RMUTL	

Account	ในการระบุตัวตน		

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	

http://download.rmutl.ac.th/
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Internet-RMUTL,
RMUTL-Web-Login
(บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย)

Virtual Private Network (VPN)

@
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ได้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย	ความเร็วสูง	ภายใต้ชื่อ		@Internet-RMUTL,

@RMUTL-Web-Login	ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่

ภายในมหาวิทยาลัยของ	มทร.ล้านนา	ทั้ง	6	เขตพื้นที่	เพื่อให้

นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา	

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้	RMUTL	Account	ในการ

ระบุตัวตน

ศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าใช้งานได้ที่	:

http://arit.rmutl.ac.th/

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	ได้มีการน�าเครือข่ายแบบ	

VPN	มาใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ	เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านการ

เรียนการสอน	การบริหาร	และการ

ค้นคว้าวิจัย	ซึ่งบริการ	VPN	จะช่วยให้

นักศึกษา	บุคลากร	อาจารย์	รวมไปถึงนัก

วิจัยสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน

ของ	มทร.ล้านนา	เช่น	E-journal,	

E-book,	E-reference,	Application	

อื่นๆ	โดยความเร็วที่เข้าใช้งานนั้น	ขึ้นอยู่

กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	ณ	จุดที่ผู้ใช้บริการท�าการเชื่อมต่อ	เช่น	เชื่อมต่อผ่าน	ADSL	หรือ	3G	เป็นต้น

ศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าใช้งานได้ที่	:	http://arit.rmutl.ac.th/
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Help Desk 
(แจ้งปัญหำทำงด้ำนไอที)

Search 
(Web OPAC สืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด)

	 Help	 Desk	 เป็น

บริการส�าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหา วิทยา ลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ที่

ต้องการความความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือระบบเครือข่ายภายในมหา

วิทยาลัยฯ	 นักศึกษาสามารถ

แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ	

	 เป็น	Web	OPAC	เป็น

เครื่องมือที่ช่วยสืบค้นทรัพยากร

ภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ	

เช่น	หนังสือ	บทความวารสาร	โสต

ทัศนวัสดุ	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีความ

รวดเร็วในการค้นหาและชี้แหล่ง

ทรัพยากรให้กับผู้ใช้ได้ทราบ	

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดย

ใช้	RMUTL	Account	ในการระบุ

ตัวตนในการใช้บริการ	โดยไม่ต้อง

ระบุ	@live.rmutl.ac.th		

IT	CARE	โดยใช้	RMUTL	Account	ในการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน

ศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าใช้งานได้ที่	:	https://noc.rmutl.ac.th/help/

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	http://autolib.rmutl.ac.th/ 
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E-Book
(บริกำรฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
		นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

มีให้บริการ	อาทิเช่น	ฐานข้อมูลหนังสือ	E-Book	(Textbook)	จากส�านักพิมพ์	GALE	ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์	ที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่าง	ๆ	และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-Book	ภาษา

ไทย		นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่

•	 ฐานข้อมูลหนังสือจากส�านักพิมพ์	GALE :  
http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

•	 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	:  
http://accessengineeringlibrary.com

•	 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-Book ภำษำไทย :  
http://www.elibrary.rmutl.ac.th
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แนะน�า
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ส�าคัญ
ส�าหรับ
นักศึกษา
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ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ที่ตั้ง
•	 ชั้น	2	อาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

(เจ็ดลิน)
การให้บริการ

•	 งานรับนักศึกษาใหม่
•	 งานทะเบียนประวัติและออกบัตรนักศึกษา
•	 งานลงทะเบียน
•	 งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา
•	 งานส�าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร
•	 งานเอกสารการศึกษาส�าหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
•	 งานบริการนักศึกษาพิการ
•	 งานทะเบียนและเอกสารการศึกษา
•	 งานสหกิจศึกษา
•	 ส�านักงานผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการนักศึกษาพิการ
•	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	(เจด็ยอด)

เวลาให้บริการ
• วันจันทร์-ศุกร์ เวลา	08.30-16.30	น.	
• วันเสำร์ – อำทิตย์	 เวลา	08.30	–	16.00	น.	 

(เฉพาะงานทะเบียนและเอกสารการศึกษา) 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,	วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย	

หมายเหตุ  งานทะเบียนและเอกสารการศึกษาไม่หยุดพักกลางวัน

หมายเลขโทรศัพท ์ 053 921444 ต่อ 1101 – 1104,

  1107, 1110, 1113, 1234 และ 1803

เว็บไซต	์ http://academic.rmutl.ac.th
	 http://reg.rmutl.ac.th
	 http://entrance.rmutl.ac.th
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งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้บริการดังนี้
•	 ให้บริการเกี่ยวกับการออก	Active	Code
•	 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม	ชมรม
•	 เปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม
•	 ข้อมูลงานอาสาสมัคร	งานจิตอาสา

สามารถดาวน์โหลด Application : 
RMUTL	เพื่อติดตามรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สมุดบันทึกความดี    ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนานักศึกษา 
	 										http://www.issd.rmutl.ac.th/

งานกีฬา ให้บริการดังนี้
•	 การให้บริการสนามหญ้าเทียม	และ	สนามฟุตบอล	และอาคาร

กิจกรรมนักศึกษา
•	 การให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
•	 การให้บริการใช้ห้องออกก�าลังกาย
•	 การให้ค�าปรึกษาเรื่องการจัดท�าโครงการกีฬาของชมรมกีฬา
•	 การให้ค�าปรึกษางานด้านเทคนิคกีฬา	และการดูแลความปลอดภัย

ขณะออกก�าลังกายให้กับนักกีฬา
•	 งานพัฒนา	การจัดโครงการ	RMUTL	SPORT	CLUB
•	 การคัดเลือกโควตาภาคเหนือ	17	จังหวัด	ประเภท	กลุ่มนักกีฬา
•	 จัดกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่	USTCM	

(กีฬา	11	สถาบัน)
•	 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา
ช่องทางการติดต่อ Facebook : Sport	teendoi	
สถานที่ตั้ง :	ชั้น	1	ใต้ถุนอาคารกิจกรรม	
เบอร์โทรศัพท์	053-921-444	ต่อ	1239

งานนักศึกษาวิชาทหาร 
•	 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
•	 เอกสารหลักฐานการผ่อนผัน
•	 บัตรประชาชนของนักศึกษา		จ�านวน	2	ชุด
•	 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา		จ�านวน	2	ชุด
•	 สด.	9				จ�านวน		2	ชุด
•	 หมายเรียก		จ�านวน		2		ชุด

	(ถ่ายส�าเนาลงในกระดาษ	A4	เท่านั้น	พร้อมลงนามก�ากับทุกฉบับ)
ช่องทางการติดต่อ Facebook	: รด.เทคโน
เบอร์โทรศัพท์	053-921444	ต่อ	1400	,	1401

การให้บริการ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการดังนี้การให้บริการ

•	 บริการข้อมูลการศึกษาต่อ
•	 บริการเรื่องทุนการศึกษา
•	 บริการจัดหางาน	/	Full	Time	,	Part	Time	ผ่านระบบออนไลน์
•	 บริการให้ค�าปรึกษา	(Facebook	:	จิตวิทยาน่าสนุก)

ช่องทางการติดต่อ Facebook	:	แผนกแนะแนวฯ	มทร.ล้านนา	ชม	
สถานที่ตั้ง	:	ชั้น	1	(ใต้ถุน)	อาคารศึกษาทั่วไป	
เบอร์โทรศัพท์	053-921-444		ต่อ	1402

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการดังนี้
บริการนักศึกษาด้านประกันอุบัติเหตุ

•	 บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
•	 บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัย	
•	 บริการยา	เวชภัณฑ์	และยืมกระเป๋ายา	
•	 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
•	 ประสานงานสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ช่องทางการติดต่อ Facebook
•	 งานส่งเสริมสุขภาพ	มทร.	
•	 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	มทร.	ล้านนา

สถานที่ตั้ง	:	ชั้น	1	อาคารศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์	053-921-444		ต่อ	1360-1

งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
เว็บไซด์	:	http://studentloan.rmutl.ac.th/
ช่องทางการติดต่อ Facebook	:	
กยศ.	มทร.ล้านนา	เชียงใหม่	–	กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี	

•	 กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี	และ	กู้เกินหลักสูตร 
https://www.facebook.com/studentloan.rmutl.levelup

•	 กลุ่มผู้กู้รายเก่า	ชั้นปีที่	1 
https://www.facebook.com/Studentloan.rmutl.old1

•	 กลุ่มผู้กู้รายใหม่	ชั้นปีที่1	/	ผู้กู้รายใหม่	เลื่อนชั้นปี	และ	ปวช.
https://www.facebook.com/studentloand.rmutl.
newjenneration

•	 กลุ่มผู้กู้	กรอ.	https://www.facebook.com/korroror.rmutl
สถานที่ตั้ง	:	ชั้น	1	ใต้ถุนอาคารกิจกรรม	
เบอร์โทรศัพท์	053-921-444		ต่อ	1420,	1421

กองพัฒนำนักศึกษำ 

ที่ตั้ง	:	ชั้น	1		อาคารศึกษาทั่วไป
Facebook	:	กองพัฒนานักศึกษา	มทร.ล้านนา
เบอร์โทรศัพท	์053-921-444	ต่อ	1400,	1401

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา www.site.rmutl.ac.th/newsdsd/

Hotline สายด่วน
รับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่ไม่เหมาะสมและกิจกรรมอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 093-2103392 และ 089-9564529

แนะน�ำหน่วยงำนส�ำคัญ ส�ำหรับนักศึกษำ
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ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ที่ตั้ง	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
								เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่

การให้บริการ
•	 สมัครใช้บริการสารสนเทศ	
•	 บริการดาวน์โหลด	software	ลิขสิทธิ์
•	 บริการ	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)
•	 แจ้งปัญหาการใช้งาน	สารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
•	 ค้นหา/เปลี่ยนรหัสผ่าน	บัญชีผู้ใช้งาน
•	 ระบบจองห้องประชุมทางไกล
•	 ระบบจองห้องนวัตกรรมฯ
•	 Tell	Me	More	
•	 E-learning
•	 RCDL
•	 ระบบทะเบียนกลาง
•	 ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
•	 คลังข้อมูลปัญญา
•	 บริหารห้องสมุด

เวลาให้บริการ
• วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา	08.00	–	16.00	น.
• วันเสำร์ – อำทิตย์   ปิดให้บริการ 

*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,	วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์ 053	921444	ต่อ	1678	1615
เว็บไซต์ https://arit.rmutl.ac.t

ห้องสมุดมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
เปิดให้บริกำร 2 แห่งคือ

• ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เจ็ดลิน)  
ชั้น	3	และชั้น	4	อาคารหอสมุดราชมงคล

• ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เจ็ดยอด)  
ชั้น	1	อาคาร	9

การให้บริการ
•	 บริการทรัพยากรสารสนเทศ
•	 บริการ	ยืม–คืน	ทรัพยากรสารสนเทศ/มัลติมีเดีย
•	 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-Book
•	 บริการฐานข้อมูล/เอกสารงานวิจัย
•	 บริการพื้นที่อ่านหนังสือ	วารสาร	และหนังสือพิมพ์
•	 บริการช่วยการค้นคว้า/ตอบค�าถาม
•	 บริการยืมระหว่างห้องสมุด
•	 แนะน�าการเขียนอ้างอิง	และบรรณานุกรม
•	 ฝึกอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลและแนะน�าการใช้ห้องสมุด
•	 บริการห้องศึกษาแบบกลุ่ม	(Study	Rooms)	(ห้องสมุดเจ็ดลิน)	
•	 บริการห้อง	Knowledge	Theater	ความจุ	74	ที่นั่ง	(ห้องสมุด

เจ็ดลิน)
•	 การสมัครและท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดส�าหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ และให้ใช้บัตรนักศึกษาใน
การติดต่อขอใช้บริการห้องสมุด

เวลาให้บริการ
ระหว่างภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2

• วันจันทร์ – ศุกร์					เวลา	08.30	–	19.00	น.
• วันเสำร์ – อำทิตย์			เวลา	08.30	–	16.00	น.

ระหว่างปิดภาคการศึกษา/ภาคการศึกษาฤดูร้อน
• วันจันทร์ – ศุกร์					เวลา	08.30	–	16.00	น.
• วันเสำร์ – อำทิตย์			ปิดบริการ

*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,	วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อก�าหนดการ ยืม – คืน
•	 หนังสือทั่วไป	จ�านวน	5	เล่ม/สัปดาห์	ค่าปรับ	2	บาท/เล่ม/วัน
•	 สื่อมัลติมีเดีย	จ�านวน	3	ชิ้น/3	วัน	ค่าปรับ	2	บาท/ชิ้น/วัน
•	 หนังสืออ้างอิง/วารสาร/หนังสือพิมพ์	ใช้ภายในพื้นที่ห้องสมุด

เท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์ 053	921444	ต่อ	1330	–	1334,	1323
เว็บไซต	์www.library.rmutl.ac.th

ศูนย์บริกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ (ดอยสะเก็ด)

ที่ตั้ง	ส�านักงานอธิการบดี	(C1)	ชั้น	2

การให้บริการ
•	 บริการทะเบียนและเอกสารการศึกษา
•	 บริการพยาบาล
•	 บริการวิชาทหาร

หมายเลขโทรศัพท	์053	266516	ต่อ	2001,	2002

แนะน�ำหน่วยงำนส�ำคัญ ส�ำหรับนักศึกษำ

คู่มือนักศึกษา
2560 41คู่มือนักศึกษา
2560 41



คู่มือนักศึกษา
256042

1. นกัศึกษำทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนจะต้องท�ำอย่ำงไร 
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใด	จะต้องยื่นค�าร้องขอรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาภายใน	30	วัน	นับจากวันเปิดภาคเรียน	ถ้าไม่ด�าเนิน
การจะถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

2. นักศึกษำย้ำยหลักสูตร– คณะ ได้หรือไม่
ได	้นักศึกษายื่นค�าร้องถึงคณบดี	หรือ	รองอธิการบดี	โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ของคณะนั้น	ๆ	อย่างน้อย	30	วัน	ก่อนก�าหนดวันลง
ทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนย้าย	และต้องศึกษาในหลักสูตรเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศึกษาปกติ	โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก	
หรือถูกให้พัก	และนักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาที่ยื่น
ค�าร้อง	ไม่น้อยกว่า	2.00

3. นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
และกลับเข้ำมำเป็นนักศึกษำใหม่ 
สำมำรถเทียบโอนรำยวิชำได้หรือไม่
ได	้ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย	หรือสถาบันการศึกษาอื่น	ซึ่งหน่วยงานของ

รัฐที่มีอ�านาจรับรอง	และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนาได้อีกภายใน	3	ปี	นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	มี

สิทธิ์ได้รับการเทียบโอนรายวิชา	และรับโอนในระดับเดียวกัน

4. ถ้ำต้องกำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ไม่เปิด
สอนในภำคกำรศึกษำนัน้ (กรณติีด F หรอื W)
จะต้องท�ำอย่ำงไร
นักศึกษาไปติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน	เพื่อยื่นขอ

อนุมัติเปิดสอนรายวิชานั้น

5. กรณีทีล่งทะเบยีน
รเีกรดแล้ว ได้เกรด 
F หรือขอถอน
รำยวิชำ W จะนับผล
กำรเรยีนแบบไหน
การลงทะเบียนเรียนรีเกรด	จะนับผล

การลงทะเบียนครั้งหลังสุด	โดย

ยกเลิกผลการเรียนที่เคยได้รับในภาค

การศึกษาก่อนหน้า

6. ถ้ำไม่ได้ประเมิน
อำจำรย์ผู้สอนทำง
อินเทอร์เน็ต จะมีผล
อย่ำงไร
นักศึกษาไม่สามารถดูผลการเรียน

ทางอินเทอร์เน็ตได้	โดยจะต้องไปรับ

ผลการเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา

7. นกัศึกษำทีเ่รียน
ครบหน่วยกติตำม
หลกัสตูรแล้ว แต่ไม่ได้
แจ้งขอส�ำเร็จกำร
ศกึษำจะต้องท�ำอย่ำงไร
ต้องแจ้งขอส�าเรจ็การศกึษาในภาคการ

ศกึษาถดัไป	ถ้าไม่แจ้งถือว่ายงัไม่ประสงค์

จะส�าเรจ็การศึกษา	และต้องลงทะเบยีน

รกัษาสภาพ	(ยกเว้นภาคฤดรู้อน)	

FREqUENTLy
ASkED

qUESTIONS
(FAqs)

ถำม-ตอบ
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Frequently
Asked

questions
(FAqs)

8. ขอเอกสำรกำร
ศึกษำ จะได้รับ
เอกสำรเมื่อใด
•	ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	ถ้า

ขอเอกสารช่วงเช้า	จะรับเอกสารได้

ในช่วงบ่าย	ถ้าขอเอกสารช่วงบ่าย	

จะรับเอกสารได้ในช่วงเช้าของวัน

ท�าการวันถัดไป

•	ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	รับ

เอกสารหลังจากยื่นค�าร้อง	5	วัน

ท�าการ

9. กรณีนักศึกษำที่
มีผลกำรเรียนไม่
สมบูรณ์ (ม.ส. หรือ 
I) ในรำยวิชำใด จะ
ต้องท�ำอย่ำงไร
•	รายวิชาที่ไม่ใช่วิชาโครงงาน 

ขอปรับแก้ระดับคะแนน	ม.ส.	(I) 

ให้แล้วเสร็จภายใน	15	วันท�าการ

นับจากวันประกาศผลสอบ

•	รายวชิาทีเ่ป็นโครงงานหรือปัญหา

พเิศษ	ขอปรับแก้ระดบัคะแนน	ม.ส.	

(I)	ให้แล้วเสร็จก่อนวนัสิน้ภาคการ

ศึกษาถัดไป	หากภาคการศกึษาถัดไป

เป็นภาคการศึกษาฤดรู้อนทีน่กัศึกษา

ลงทะเบยีนเรียน	นักศกึษาจะต้องขอ

ปรบัแก้ระดบัคะแนนให้แล้วเสร็จ

ก่อนส้ินภาคการศกึษาฤดูร้อน

ทั้งนี้	หากอาจารย์ผู้สอนประจ�าวิชา	

ไม่ส่งผลการเรียนภายในก�าหนดระยะ

เวลาดังกล่าว	รายวิชานั้นจะถูกปรับ

ระดับคะแนนเป็น	ต.	(F)

10. นักศึกษำได้รับ
ระดับคะแนน ม.ส. (I) 
ในภำคกำรศึกษำที่ 2 
ต้องกำรจะแก้ระดับ
คะแนนในภำคฤดูร้อน 
และไม่มีวิชำที่จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนจะ
ต้องท�ำอย่ำงไร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษา

สภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด	และหากประสงค์จะจบการ

ศึกษา	ให้แจ้งขอส�าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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กำรรำยงำนตัว
ขึ้นทะเบียน

นักศึกษำใหม่
         กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ หมำยถึง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ได้รายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา	โดยการยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ	ตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ซึ่งผู้ที่รายงานตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว	จะได้รับเลขประจ�าตัว
นักศึกษาและบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
	 มหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษาใหม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	
ท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	โดย	นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	และปฏิบัติตามขั้นตอนและก�าหนดการ	ดังนี้

1. ก�าหนดการ
•	 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	และ	วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ	วันที่	20	พฤษภาคม	2560

•	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	วันที่	20	พฤษภาคม	2560

•	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	วันที่	21	พฤษภาคม	2560

2. จัดเตรียมและเรียงเอกสารตามล�าดับ ดังนี้
1.	ชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	 	 			1			ฉบับ

(มี 1 แผ่น พิมพ์ได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm)

2.	ใบรายงานตัว	พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง	 	 			1			ชุด

(1 ชุด มี 2 แผ่น พิมพ์ได้ที่โปรแกรมกรอกประวัติOnline)  

3.	ส�าเนาใบแสดงผลการศึกษา	รบ.	หรือ	ปพ.1	 			2			ฉบับ

4.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา	 	 			1			ฉบับ

5.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ปกครอง	 			1			ฉบับ

(ผู้ปกครองตามที่ระบุในใบรายงานตัว)  

6.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของนักศึกษา	 			2			ฉบับ

หมำยเหตุ

1.	ส�าเนาเอกสารทุกฉบับที่ถ่ายเอกสารมาต้องลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

2.	กรณี	ชื่อ-สกุล	ในบัตรประจ�าตัวประชาชน	ไม่ตรงกับใบแสดงผลการ

ศึกษา	เนื่องจากการเปลี่ยน	ชื่อ-สกุล	ต้องมีส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดง

การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล	มาแสดง	1	ฉบับ

3. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม ่

1. พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่ออธิบำยชี้แจงกำร

ลงทะเบียนในภำคเรียนที่ 1/2560 และ

ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม 

สถำนที่ตำมที่แต่ละคณะก�ำหนด

2. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ ณ โถง

อำคำรเรียนรวม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

จุดที่     ตรวจหลักฐำน

จุดที่     ถ่ำยรูปท�ำบัตรนักศึกษำใหม่ 

			ก่อนถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	

นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

นักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเท่านั้น

จุดที่     ขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่

	 			น�าหลักฐานที่ผ่านการตรวจแล้วจากจุดที่	1 

ส่งให้กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน	เพื่อเก็บเป็น

หลักฐานและบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

1

2

3

• ไม่มาตามก�าหนดการ  • เอกสารไม่ถูกต้อง  • เอกสารไม่ครบถ้วน

ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
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นักศึกษำสำมำรถ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จำก CD
ซึ่งมีเนื้อหำดังนี้
 ส่วนที่ 1  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 ส่วนที่ 2  การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา 
 ส่วนที่ 3  ค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ส่วนที่ 4  เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา 
 ส่วนที่ 5  การส�าเร็จการศึกษา 
 ส่วนที่ 6  โครงสร้างหลักสูตร
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