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ค�าน�า

	 คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก	ประจ�าปีการศึกษา	2561			เล่มนี้	จัดท�า

ขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาได้ใช้เป็นคูม่อืในการศกึษา	ท�าความเข้าใจและเป็นแนวปฏบัิตใินระหว่างศกึษาในมหาวทิยาลยั	

	 คูม่อืนกัศกึษาประกอบด้วย	เอกสารเล่มนี	้และแผ่นบนัทกึข้อมลู	(CD)	ซึง่บรรจขุ้อมลูรายละเอียดทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา	ประกอบด้วยข้อมูล		5	ส่วนดังนี้

	 	 ส่วนที่	1	ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

	 	 ส่วนที่	2	การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา

	 	 ส่วนที่	3	ค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 ส่วนที่	4	เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา

	 	 ส่วนที่	5	การส�าเร็จการศึกษา

	 	 นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ	ระเบียบ	และ

ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาในการติดต่อกับอาจารย์หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

โดยตรง	ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ	จากสื่อต่างๆ	หากยังสงสัยประการใดในระหว่างการ

ศึกษา	ขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อให้ค�าปรึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการ

สอนและด้านวิชาการ

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ตาก	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืนกัศึกษาเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา	อาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจท่ัวไป	แต่หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดท�าคู่มือ

นักศึกษา	กรุณาแจ้งที่ฝ่ายวิชาการ	กองการศึกษาตาก	เพื่อจะได้น�ามาแก้ไขปรับปรุงการจัดท�าคู่มือนักศึกษา	

ในครั้งต่อไป	

คณะผู้จัดท�า

ฝ่ายวิชาการ	กองการศึกษา
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80ปี โรงเรียนช่างไม้สู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก	จะจัดงานฉลองครบรอบ	80	ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	ภายใต้ชื่องาน	“80	ปี	โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก”	ในช่วงเดือนธันวาคม	พ.ศ.2561	โดยจะมีการ

รวบรวมประวตัศิาสตร์เรือ่งราวอนัทรงคณุค่า	ความภาคภมูใิจและการจดักจิกรรมต่างๆ

ตลอดระยะเวลา	80	ปีที่ผ่านมา

ลานพระวิษณุกรรมเจ้า	
ในอดีตอัญเชิญมาประดิษฐาน

ปี	พ.ศ.	2503

อาคารเรียน	ยุคแรก	
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ป ร ะ วั ติ
ค ว า ม เ ป็ น ม า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 มเีนือ้ทีป่ระมาณ	230	ไร่	ห่างจากตัวเมอืงตากประมาณ	

2	กโิลเมตร	ก่อตัง้ข้ีนเมือ่วนัท่ี	17	สงิหาคม	2481	ในชือ่โรงเรยีน

ประถมอาชพีช่างไม้	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2484	กรมอาชวีศกึษาได้

อนุมัติให้โรงเรียนประถมช่างไม้	ปรับปรุงและขยายการศึกษา

ให้สูงขึ้น	ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างตาก	พ.ศ.	2509	

กรมอาชวีศกึษา	ได้ท�าการยบุโรงเรยีนการช่างสตรตีาก	ให้โอน

เข้ามาอยูก่บัโรงเรยีนการช่างตาก	เพือ่จะยกระดบัเป็นวทิยาลยั

เทคนคิ	พ.ศ.2510	กรมอาชีวศกึษา	ยกฐานะโรงเรียนการช่างตาก

เป็นวิทยาลัยเทคนิคตาก	พ.ศ.2518	รัฐบาลได้ตราพระราช

บัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 เพ่ือผลิตครู

อาชีวศึกษาระดับปริญญา	ให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้มีโอกาส

ศึกษาต่อทั้งระดับต�่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา	ท�าการ

วิจัยส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ	และใน	พ.ศ.	2520	ได้โอน

กิจการของวิทยาลัยเทคนิคตากรวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา	เป็นวิทยาเขตเทคนิคตากสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล	วิทยาเขตตาก	ต่อมาใน	พ.ศ.2531	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

ชื่อ	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”	ตามหนังสือส�านักราช

เลขาธิการพระบรมมหาราชวัง	ที่	รล	0003/16942	ลงวันที่	

15	กันยายน	2531	และเปลี่ยนช่ือวิทยาเขตเทคนิคตากเป็น	

วิทยาเขตตาก	ยังคงจัดการศึกษาระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	

วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.2548		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ	รัชกาลที่	9	ทรงลงประปรมาภิไธย	โปรด

เกล้าพระราชทานพระราชบัญญัติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	โดยให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	จ�านวน	

9	มหาวทิยาลยั	วทิยาเขตตาก	เป็นสถานศกึษาในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตามมาตรา	65	แห่งพระราช

บัญญัติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	2548

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก		

มุง่เน้นผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีมี่ความเชีย่วชาญ	ด้านวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาชุมชน	ให้มีความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย	4.0	

แนะน�ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 
ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก	ตั้งอยู่เลขท่ี	
41/1	หมู่	7	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลไม้งาม	อ�าเภอเมืองจังหวัดตาก	
มเีน้ือท่ีประมาณ	200	ไร่	ห่างจากตัวเมอืงตากประมาณ	2	กโิลเมตร	
มีประวัติความเป็นมาดังนี้

โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้
  จากบันทึกจดหมายเหตุรายวันของ
	 	 ครูใหญ่	นายถาด	ค�าพุฒ	“วันที่	17	
		 	 สิงหาคม	2481	เป็นวันเปิดโรงเรยีน
	 	 ประถมอาชีพช่างไม้	ได้อาศัยโรงเรียน
ประจ�าจังหวัดตาก	โรงเรียนตากพิทยาคม	เรียนไปพลางก่อนมี
นักเรียนมาเรียน	7	คน	ให้นายฉาย	เชื้อปรางค์	เป็นครูน้อย	เป็นผู้
สอนภาคปฏิบัติ	วันที่	19	สิงหาคม	2481	เร่ิมสอนทางทฤษฎีช่าง
และวิชาสามัญ	ตอนบ่ายปฏิบัติงาน”

โรงเรียนการช่างตาก
  • พ.ศ. 2484	ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งที่
	 	 บริเวณวัดเวฬุวัน	(วัดไผ่ล้อม)	ถนน
	 	 มหาดไทยบ�ารุง	ต�าบลระแหง	อ�าเภอเมอืง	
	 	 จังหวัดตาก	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนเทศบาล1	(กิตติขจร)	มีอาคารเรียนไม้	2	ชั้น	1	หลัง	ข้าง
บนใช้เป็นหอพักนักเรียนประจ�า	มนัีกเรียนประมาณ	80	คน	ชัน้ล่าง
เป็นห้องท�างานครู	ห้องอาจารย์ใหญ่	และเป็นห้องเรียน	1	ห้อง	มี
โรงฝึกงานเป็นอาคารไม้ถาวรอยูส่ามหลงั	มโีรงฝึกงานแบบชัว่คราว	
โครงหลังคาเป็นไม้มุงด้วยหญ้าคา	(แฝก)	อยู่	2	หลัง	รั้วด้านหน้า
ทิศตะวันตกและด้านหลัง	(ทิศเหนือ)	เป็นรั้วลวดหนามและปลูก
ต้นพู่ระหงหนาทึบ	มีต้นสนเป็นแนวยาวคู่กับพู่ระหง	ด้านหน้าโรง
ฝึกงานมบ้ีานพักครู	บ้านพักภารโรง	โรงครัว	โรงอาหาร	เป็นแถวยาว
เรียงกนัไป	ตรงมมุหลงัด้านทิศใต้เป็นเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	เคร่ืองสบูน�า้
และหอสูงส�าหรับเก็บน�้า	มีครู	10	กว่าคน	มีนักเรียน	400-500	คน
กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนประถมช่างไม้	ปรับปรุงและ
ขยายการศึกษาให้สูงขึ้น	ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างตาก

	 •		พ.ศ. 2501 อาจารย์วีรพล	ส.สุจริตจันทร์	พร้อมคณะครูลง
ความเห็นว่าควรใช้พ้ืนที่โรงเรียนเกษตรกรรมตากเก่า	ซึ่งได้ล้มเลิก
กิจการไปแล้วให้เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนการช่างตากแห่งใหม่	อยู่ที่
บ้านหนองกะโห้	ต�าบลไม้งาม	อ�าเภอเมอืง	ตดิถนนพหลโยธนิ	มเีนือ้ที่
ประมาณ	200	ไร่	ซึ่งเป็นที่ต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา	ตาก	ในปัจจุบัน	โดยกรมอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้จัด
ท�าผังแม่บท	วันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.2501	จึงได้ย้ายจากสถานที่เดิม
ออกมาตั้งที่ปัจจุบัน
	 •	พ.ศ. 2503	โรงเรียนการช่างตากได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียม
เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม	ตาม	โครงการ	ส.ป.อ.	(สนธิสัญญา
ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์)	โดยได้รับงบประมาณด�าเนินการ
สร้างโรงฝึกงานอีก	5	หลังและปรับปรุงโรงฝึกงานเดิม	รวมทั้งฝึก
อบรมครูช่างแผนกต่าง	ๆ 	จัดส่งเครื่องมือและติดตั้งเครื่องจักรให้การ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการสอน	การแนะแนว	การจัดท�าระเบียน
สะสมการติดตามผล	เป็นต้น	และได้อันเชิญองค์พระวิษณุกรรม	ขึ้น
ประดิษฐาน	ณ	บริเวณหน้าอาคาร	1	(ปัจจุบันเป็นที่ก่อสร้างอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์)	อาจารย์ผู ้สอนวิชาช่าง	ชาวต่างชาติตาม
โครงการ	ส.ป.อ.	(สนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียอาคเนย์)
 •		พ.ศ.2504	เปิดสอนช่างอุตสาหกรรม	ประโยคอาชีวะชั้นสูง	
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ในปัจจุบัน	จ�านวน	5	แผนก
วิชา	คือ	แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	แผนกวิชา
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น	และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า	โดยอธิบดีกรม
อาชีวศึกษา	ศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ	วรสุนทโรสถ	เป็นประธานเปิด
อาคารและโรงฝึกงาน	ปีต่อมาเปิดสอนช่างวิทยาและโทรคมนาคม	
อีกแผนกวิชาหนึ่ง

วิทยาลัยเทคนิคตาก
 	 •		พ.ศ. 2509	กรมอาชวีศกึษา	ได้ท�าการยบุโรงเรยีน
	 	 การช่างสตรีตาก	ให้โอนเข้ามาอยู่กับโรงเรียนการ
	 	 ช่างตาก	เพื่อจะยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคนิคต่อไป
	 	 • พ.ศ. 2510		กรมอาชีวศกึษา	ยกฐานะโรงเรียนการ
ช่างตาก	เป็นวทิยาลยัเทคนคิตากโดยมกีารเปิดสอนในระดบัประโยค
อาชีวะชั้นสูง	(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	–	ปวช.)	และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	วันที่	16	มกราคม	2510	
โดย	ฯณฯ	นายกรัฐมนตรี	จอมพลถนอม	กิตติขจร	เป็นประธานท�า
พิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิคตาก	ในปีนี้ได้มีการอัญเชิญองค์พระวิษณุกรม	
จากหน้าอาคาร	1	มาประดษิฐานบรเิวณหน้าโรงหล่อโลหะ	เป็นสถาน
ที่ประดิษฐานจวบจนปัจจุบัน	ในปีนี้ได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวม	7	แผนกวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
 •	พ.ศ. 2518	รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	เพื่อผลิตครู	
  อาชีวศึกษาระดับปริญญาให้นักเรียนอาชีวศึกษา
	 	 ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งระดับต�่ากว่าปริญญาและ
	 	 ระดับปริญญา	ท�าการวจิยัส่งเสริมการศกึษาด้านวิชาชีพ	
	 • พ.ศ. 2520	ได้โอนกิจการของวิทยาลัยเทคนิคตากรวมกับ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา	เป็นวทิยาเขตเทคนคิตาก	สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตตาก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
	 	 •		พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
	 	 อดุลยเดช	ทรงโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อ	“สถาบัน
	 	 เทคโนโลยรีาชมงคล”	ตามหนงัสือส�านกัราชเลชาธกิาร
	 	 พระบรมมหาราชวัง	ที่	รล	003/16942	ลงวันที่	15	
	 	 กันยายน	2531	และเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเทคนิคตาก
	 	 เป็น	วิทยาเขตตาก	ยงัคงจดัการศกึษาระดับ	ปวช.	และ	ปวส.
	 •	พ.ศ. 2534	เปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร	ีครศุาสตร์
อุตสาหกรรม	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ภาคพิเศษ	ต่อมาเปลี่ยนเป็น
ภาคสมทบ
	 •	พ.ศ. 2537	เปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร	ีครศุาสตร์
อุตสาหกรรม	สาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ภาคสมทบ
	 •	พ.ศ. 2538	เปิดการเรียนการสอน	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	ปีต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
คณะบรหิารธรุกจิ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศลิปกรรมศาสตร์	คณะ
วิทยาศาสตร์	คณะคหกรรมศาสตร์	และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 • 	 พ.ศ.2541 	 ยกเ ลิกการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชพี	(ปวช.)	ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	
จึงเหลือการจัดการศึกษาระดับ	ปวส.	และระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
	 	 •	พ.ศ. 2548 รฐับาลตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
	 	 เทคโนโลยรีาชมงคล	เม่ือวนัที	่18	มกราคม	พ.ศ.	2548	
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงลงพระปรมาภิไธย	
	 	 โปรดเกล้าพระราชทานรพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
	 	 เทคโนโลยีราชมงคล	โดยให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 	 ราชมงคล	จ�านวน	9	มหาวิทยาลัย	วิทยาเขตตาก	เป็น
สถานศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตามมาตรา	
65	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	พ.ศ.	2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
	 	 •	ปัจจบุนั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ตาก	
	 	 สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา		จดัการ
	 	 เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร	ีและระดบัประกาศนยีบตัร
	 	 วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ใน	๔	คณะประกอบด้วย
	 	 1.	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 	 2.	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 	 3.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
	 	 4.	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คู่มือนักศึกษา
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ต้นไม้ประจ�า
มหาวิทยาลัย

สีประจ�า
มหาวิทยาลัย
	 สีน�้ำเงิน	หมายถึง	โลกแห่งการเรียนรู้	เป็นแหล่งความรู้

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	เป็นฐานความพร้อมในการเสริม

สร้างบัณฑตินักปฏบัิติทีมี่คณุธรรม	จรยิธรรม	และการพฒันาให้เจริญ

ก้าวหน้าเป็นศูนย์การเรียนรู้สืบไป

ราชมงคลสัญลักษณ์
	 ราชมงคลสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม	ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ	ภายในวงกลมเป็นรูป

ดอกบัวบาน	8	กลีบ	หมายถึง	ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก	ภายในรูปดอกบัวบานเป็นรูป

พระราชลัญจกร	อันเป็นตราประจ�าพระองค์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ผู้ทรง

พระราชทานนาม	“มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล”	และมรีปูดอกไม้ทพิย์	สองข้างทีป่ลายแถบ	

ซึ่งหมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง	แจ่มใส	เบิกบาน

 ต้นทองกวำว	 เป็นต้นไม้ที่มีอยู ่ทั่วไปในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย	จะออกดอกสีแสดแดงหรือสีเหลือง	ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์	–	มีนาคม	ช่อดอกทองกวาวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล	

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสว่างของปัญญา	และการแผ่กระจาย

ของความรู้ในวิชาการด้านต่าง	ๆ

	 มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเช่ียวชาญ	ด้าน

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาชุมชน	โดยมีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

๑.	จดัการศึกษาเฉพาะทาง	ด้านวทิยาศาสตร์

	 และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก	

	 ปฏิบัติที่มีคุณธรรม	และพึ่งพาตนเองได้

๒.	สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ	บนพ้ืน	

	 ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.	ให้โอกาสผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ

๔.	สร้างงานวิจัย	บริการวิชาการ	ที่เน้นองค์

	 ความรู้และนวัตกรรม

๕.	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และอนุรักษ์สิ่ง

	 แวดล้อม

๖.	สร ้างระบบบริหารจัดการตามหลัก

	 ธรรมภิบาล

	 บัณฑิตนักปฎิบัติที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
คณะผู้บริหาร

อัตลักษณ์

ผศ.ประพัฒน์		เชื้อไทย			 รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	

ผศ.ธงชัย		เบ็ญจลักษณ์	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก

ดร.สนธยา		ทองอรุณศรี	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษาตาก

ผศ.สุรสิทธิ์		แสนทอน	 ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

นายขวัญชัย		เทศฉาย	 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เผด็จ		ทุกข์สูญ	 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์		วัฒนวิฑูร	 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	

ดร.ปกรณ์		ลวกุล	 รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนผังอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

1.	หอพระเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา

2.	อาคารอ�านวยการ

3.	อาคารวิทยบริการ

4.	อาคาร	4

5.	อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	(BLA)

6.	อาคาร	7

7.	อาคาร	8

8.	อาคาร	3

9.	อาคารคหกรรมศาสตร์

10.	อาคาร	6	(วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

11.	อาคาร	5

12.	อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

12A.	อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

13.	โรงหล่อโลหะ

14.	ลานพระวิษณุ

15.	อาคารแผนกวิชาช่างโลหะ

16.	อาคาเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ

17.	โรงฝึกงาน

18.	อาคารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	(ตึกส้ม)

19.	แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

20.	ศูนย์ท�าความเย็น

21.	ศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ

22.	อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	(ENG)

23.	อาคาร	9

24.	ฝ่ายอาคารสถานที่

25.	อาคารช่างยนต์

26.	อาคารช่างจักรกลหนัก/วิศวกรรมเครื่องกล

27.	ฝ่ายยานพาหนะ

28.	อาคารอเนกประสงค์

29.	หอประชุมเฉิลมพระเกียรติ

30.	โรงอาหารและโรงยิม

31.	อาคารกิจกรรมนักศึกษา

32.	อาคารส�านักงานคณะวิทย์ฯ

33.	อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

34.	อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

35.	หอพักนักศึกษา	(หอพักเวียงหลวง)

คู่มือนักศึกษา
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คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน :

ระดับปริญญำตรี
•	บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.)

	 -	การบัญชี

•	บริหำรธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)
	 -	การจัดการธุรกิจ

	 -	การตลาด

	 -	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	

•	โทรศัพท์	055	512159	หรือ	055	515900	ต่อ	294

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รองคณบดี	 													ผศ.ดร.เผด็จ		ทุกข์สูญ
หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี							ผศ.ดร.กัญฐณา		ดิษฐ์แก้ว	
หัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์				ผศ.ดร.เทอดทูล	โตคีรี	
หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ			นายธีระ			พร้อมเพรียง

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดี		 																							ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์		วัฒนวิฑูร
หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์												ดร.เฉลา		วงศ์แสง	
หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรมเกษตร				ผศ.อุทิน		คุณาแจ่มจรัส	

หลักสูตรที่เปิดสอน :

•		โทรศัพท์	055	512160	หรือ	055	515900	ต่อ	286

ระดับปริญญำตรี

•	วิทยำศำสตรบัณฑิต	(วท.บ.)
 -	เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 -	ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

•	ศิลปศำสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)
			-	การท่องเที่ยวและการบริการ

	 -	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คู่มือนักศึกษา
25618 คู่มือนักศึกษา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

•		โทรศัพท์	055	515303	หรือ	055	515900	ต่อ	279

หลักสูตรที่เปิดสอน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดี	 	 	 	 	 นายขวัญชัย		เทศฉาย	
หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 	 	 	 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์		เคลือบวัง 
หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมเครื่องกล	 	 	 ดร.ยุธนา		ศรีอุดม	
หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม		  นายพร้อมพงศ์			ฉลาดธัญญกิจ 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี	 ผศ.สุรสิทธิ์		แสนทอน	
หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 	 นายไกรสร		วงษ์ปู่

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

				-	ปวส.ช่างก่อสร้าง	  

ระดับปริญญำตรี
•	วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)
				-	วิศวกรรมอุตสาหการ
				-	วิศวกรรมเครื่องกล
				-	วิศวกรรมไฟฟ้า
				-	วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
				-	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
				-	วิศวกรรมโยธา

•	ครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต	(ค.อ.บ.)
				-	ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
				-	ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
				-	ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน :

•		โทรศัพท์	055	515900	ต่อ	232

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดี	 	 											ดร.ปกรณ์		ลวกุล 
หัวหน้ำสำขำออกแบบอุตสำหกรรม							นายสมชาย		บุญพิทักษ์	
 

ระดับปริญญำตรี
•		ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต	(ศป.บ.)	ออกแบบอุตสำหกรรม

คู่มือนักศึกษา
256110 คู่มือนักศึกษา
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Graduation Plan

คู่มือนักศึกษา
256112 คู่มือนักศึกษา

2561 13



การลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง

	เลอืกเข้าเมน	ูS02	ลงทะเบยีน
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10

เข้ำสู่เว็บไซด	์ระบบทะเบียนกลาง

http://reg.rmutl.ac.th

เพื่อตรวจสอบประกาศและข่าวสารส�าหรับนักศึกษา

เข้ำสู่ระบบส�ำหรับนักศึกษำ	

ป้อน	

Username	+	Password

และรหัสตรวจสอบ

แล้วท�าการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ระบบทะเบียนกลางและจากข้อมูลใน	CD	ชื่อไฟล์	“ส่วนที่ 6  โครงสร้างหลักสูตร.pdf”

เมื่อเข้าสู่ระบบ

จะมีกล่องแสดง

ข้อความที่เป็นข่าว

ประกาศที่ส�าคัญ

ส�าหรับนักศึกษา

อ่านเงื่อนไขและข้อก�าหนดการลงทะเบียน	คลิกที่

ยอมรับด�าเนินการขั้นต่อไป	เมื่อต้องการลงทะเบียน

เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน	ให้นกัศกึษาค้นหาวิชาท่ีเปิดสอน

พิมพ์ที่ช่องค้นหาวิชาที่เปิดสอบ	ด้วยรหัสวิชา	หรือชื่อวิชา

(ภาษาไทย)	ดังหมายเลข	1		หลังจากนั้นคลิกปุ่ม	ค้นหา	

ดังหมายเลข	2	จะปรากฏรายวิชาที่เปิดสอนตามท่ีค้นหา	

โดยแต่ละรายวิชาที่แสดงนักศึกษาสามารถดูรายละเอียด

เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน	วันเวลาเรียน	และเวลาสอบโดยให้

คลิกที่รูปแว่นขยาย	ดังหมายเลข	3		นอกจากนี้หากวิชาใด	

เกดิการทบัซ้อนของข้อมลูระบบจะแจ้งเตอืน	ดงัหมายเลข	

4	นอกจากนี้นักศึกษาควรเลือกรายวิชาลงทะเบียนตาม

ค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และคลิกเลือกรายวิชาที่

ต้องการลงทะเบียน

เมื่อคลิกเลือกรายวิชาแล้ว	ระบบจะกลับไปหน้าจอหลัก

การลงทะเบยีนและแสดงรายวชิาทีล่งทะเบยีนไปแล้ว		โดย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการคลิกรูปแว่นขยาย	

และสามารถลบรายวิชาท่ีต้องการยกเลิกได้ด้วยการคลิก

รูปถังขยะ	เมื่อคลิกลบรายวิชาที่ลงทะเบียน	จะปรากฏ

หน้าจอเพื่อยืนยันการลบรายวิชา	อีกครั้ง

การลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษาจะ

สมบูรณ์ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าระบบเพื่ออนุมัติ

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

การขอเอกสาร
ทางการศึกษา

ในระบบทะเบียนกลาง

เลือกเข้าเมน	ูS14	ค�าร้องขอเอกสำรหลักฐำนกำรศกึษำ

1

2
3

4

5

6

7

8

9

เข้ำสู่เว็บไซด	์ระบบทะเบียนกลาง

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

เข้ำสู่ระบบส�ำหรับนักศึกษำ	

ป้อน

Username	+	Password

และรหัสตรวจสอบ

แล้วท�าการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบจะมีกล่องแสดงข้อความที่เป็นข่าว

ประกาศที่ส�าคัญส�าหรับนักศึกษา

คลิกที่“ท�ารายการใบร้องขอ”

เข้าสู่หน้าจอยืน่ค�าร้อง

• เลอืกรายการทีท่ีต้่องการทีปุ่ม่ 

• แล้วกรอกจ�านวนเอกสารทีต้่องการในช่องด้านขวามือ

• บนัทกึข้อมมูลโดยการกดปุม่

พิมพ์เอกสารค�าร้องโดยการกดที่ปุ่ม

น�าเอกสารที่พิมพ์ออกมา	ไปช�าระเงินที่ห้องการเงิน

แล้วน�าไปยื่นที่ห้องทะเบียน	พร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา

ขนาด	1	นิ้ว	ตามจ�านวนเอกสารที่ยื่นขอ

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา

1

คู่มือนักศึกษา
2561 15คู่มือนักศึกษา
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ตัวอย่าง
การแต่งกาย
ถูกระเบียบ

ตัวอย่างการแต่งกาย
นักศึกษาชาย

ตัวอย่างการแต่งกาย
นักศึกษาหญิง

ระเบียบการแต่งกายส�าหรับนักศึกษาสําเนา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา

พ.ศ.2550
------------------------

                โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดเครือ่งแบบ เครื่องหมายและเครือ่งแตงกายนักศึกษา
                 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ในการประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ 2550 จึงออกบังคบัไว ดังตอไปนี้
                 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศกึษา พ.ศ. 2550
                 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป
                 ขอ 3 ในขอบังคับนี้
                          มหาวทิยาลัย   หมายความวา   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
                          อธิการบดี       หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
                           นกัศึกษา       หมายความวา   นกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
                         สวนราชการ  หมายความวา คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอืน่
ท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน และใหหมายรวมถึงเขตพื้นที่ในสังกัดที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
               ขอ 4 เคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศกึษาตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับผูท่ี
เปนนักศกึษาในระดับปริญญาตรีและระดบัต่ํากวาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

คู่มือนักศึกษา
2561 17คู่มือนักศึกษา
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ระเบียบการแต่งกายส�าหรับนักศึกษา ระเบียบการแต่งกายส�าหรับนักศึกษาสําเนา 

                ขอ 5 เคร่ืองแตงกาย  แบบปกติ
ก. นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้

                           (1) เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรงมาผาปลายแขนหรือแขน
ยาวถึงขอมือมาพับปลายแขน ไมรัดรูปและไมหลวมเกนิไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควรผาอกตรง
โดยตลอดติดกระดุม 5 เมด็ มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอ
สําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวในกางเกงใหเรียบรอย
                           (2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดที่เย็บดวยผาสีเดียวกันกับ
กางเกง ไมพับปลายขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรม หรือสีดํา
                         (3) เข็มขัดหนังสีดํา หวัเขม็ขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมีปลอกสี
เดียวกับเข็มขดัสําหรับสอดปลายเข็มขัด
                        (4) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย

(5) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
                        ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
                         (1) เส้ือเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควรผาอก
ตรงโดยตลอด แขนสั้นเพยีงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนนู
ตราสัญลักษณมหาวทิยาลัย ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
                          (2) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อเบื้องซาย
                           (3) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผาเนื้อ
เรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา หรือสีดํา
                           (4) เข็มขัดหนังสีดํา  หวัเข็มขัดสีเงิน  มีลายดุนนนูตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมีปลอก
สีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
                           (5) รองเทาหนังหุมสนสดีํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ

ขอ 6 เครื่องแตงกายชุดปฏบัิติการชุดกฬีา  ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
                      ขอ 7 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
ตราสัญลักษณ
                       ขอ 8 ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตงกายนักศกึษาทั้งชายและหญิง
ดังตอไปนี้
                        8.1 เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาหญิงใหมี
ขนาดและสีดังนี้ ความสูงของตราสัญลักษณ 3.5 เซนติเมตร ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะ
ลายดุนนนูชุบสีทอง สวนพืน้ที่ของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน สวนพืน้ที่ของชื่อ
มหาวทิยาลัยลงยาสีขาว

สําเนา 

                        8.2 เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดนุนนูชุบสีทองขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร
                        8.3 หวัเข็มขัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงิน เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
ขนาดกวาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ภายในสี่เหล่ียมเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุน
นูน
                       8.4 กระดุมเสือ้นักศึกษาหญงิทําดวยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร 
มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
                       ขอ 9 การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบงัคับนี้ ใหอยูในดุลยพนิจิของอธิการบดีโดยทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย
                        ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

                                   ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2550

 
                      
                                (นางจรวยพร  ธรณินทร)
                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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สรุปข้อก�าหนดส�าคัญส�าหรับการลงทะเบียน 
ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี,	ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)
การลงทะเบียน	(หมวดที่	4	ในข้อบังคับฯ)

1.		นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนและช�าระค่าบ�ารุงการศกึษา	ในแต่ละภาคการศกึษาให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยั

	 ก�าหนด

2.		การลงทะเบียนรายวิชาใด	ๆ	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตร

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	ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

	 ขออนุมัติจากคณบดีเป็นราย	ๆ	ไป

6.	 หากนักศึกษาช�าระค่าบ�ารุงการศึกษาหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ต้องเสียค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย

7.	 หากพ้นก�าหนดช�าระค่าบ�ารุงการศึกษาโดยเสียค่าปรับ	นักศึกษาจะถูกคัดชื่อออก	

8.	 นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2	ต้องท�าเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน	30	วัน

	 นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา	หากพ้นก�าหนด	นักศึกษาจะถูกคัดชื่อออก

	 *	นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาฤดูร้อน

9.	 นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน	ต้องช�าระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	หากพ้น

	 ก�าหนด	การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

10.	การลงทะเบยีนรายวชิาทีม่วีชิาบงัคบัก่อน	นกัศกึษาต้องสอบผ่านวชิาบงัคบัก่อน	หากไม่ปฏบิตัติาม	การลงทะเบยีนใน

	 วิชานั้นเป็นโมฆะ

กำรถอนรำยวิชำที่ลงทะเบียนแล้ว
1.	รายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน	กรณี

	 a.	ถอนรายวิชาภายใน	14	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2

	 b.	ถอนรายวิชาภายใน	7	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

2.	รายวิชาที่ถอนจะปรากฏอักษร	ถ	หรือ	W	ในใบแสดงผลการเรียน	กรณีถอนรายวิชาภายหลังจากก�าหนดการ	ในข้อ	1	

	 แต่ไม่เกินก�าหนด

	 a.	12	สัปดาห์	ส�าหรับภาคการศึกษาที่	1	หรือ	2

	 b.	สัปดาห์ภาคการศึกษาฤดูร้อน

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1.		นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องขอเทยีบโอนผลการเรยีนให้แล้วเสรจ็ภายใน	30	วนันบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาแรกทีเ่ข้าเป็น

	 นักศึกษา

2.	 ให้นกัศกึษา	ระบรุายวชิาทีต้่องการเทยีบโอนพร้อมระดับคะแนนทีไ่ด้รบั	ส่งอาจารย์ทีป่รกึษาภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

3.	 รายวิชาที่จะสามารถเทียบโอนได้	ต้องมีระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า	ค	หรือ	C	

4.	 จ�านวนหน่วยกิตที่จะสามารถเทียบโอนได้	ต้องไม่เกิน	ร้อยละ	75	ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา

5.	 รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน	จะได้รับการบันทึกเป็น	TC	ในใบแสดงผลการศึกษา

6.	 รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน	จะไม่น�ามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภำคกำรศึกษำ
 1.	น�าค่าตัวเลขในช่อง	(b)	ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต	คูณ	จ�านวนหน่วยกิตรายวิชา	ผลลัพธ์เรียกว่า	ผลคูณรายวิชา
	 2.	น�าผลคูณรายวิชามาบวกรวมกัน	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)	ผลลัพธ์เรียกว่า	ผลคูณรวมประจ�าภาค
	 3.	น�าจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้มาบวกรวมกนั	(ไม่รวมรายวชิาทีถ่อน)	ผลลัพธ์เรยีกว่า	หน่วยกติ
	 	 รวมประจ�าภาค

	 4.	ค�านวณตามสมการต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค		=	
		ผลคูณรวมประจ�าภาค

หน่วยกิตรวมประจ�าภาค	

ผลหารที่ได้รับ ให้ใช้ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง

กำรคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
	 คะแนนเฉลีย่สะสม	หมายถงึ	ระดบัคะแนนเฉลีย่ทีค่�านวณจากระดบัคะแนนทีไ่ด้รบัและจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีน
ทั้งหมดตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน	(ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่ถอน)	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
	 1.	น�าค่าตัวเลขในช่อง	(b)	ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต	คูณ	จ�านวนหน่วยกิตรายวิชา	ผลลัพธ์เรียกว่า	ผลคูณรายวิชา
	 2.	น�าผลคูณรายวิชาของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกมาบวกรวมกัน	ผลลัพธ์เรียกว่า	ผลคูณรวม
	 	 สะสม	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)
	 3.	น�าจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกมาบวกรวมกัน	(ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)	ผลลัพธ์
	 	 เรียกว่า	หน่วยกิตรวมสะสม

	 4.	ค�านวณตามสมการต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค		=	
		ผลคูณรวมสะสม

หน่วยกิตรวมสะสม

ผลหารที่ได้รับ ให้ใช้ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง

การประเมินผลการศึกษาและการคิดระดับคะแนนเฉลี่ย
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา	แสดงไว้ดังตารางต่อไปนี้

คะแนน (a)	ระดับคะแนน	(Grade) (b)	ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต (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
256124 คู่มือนักศึกษา
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กำรค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในกรณี
	 1.	ลงทะเบียนซ�้าเพื่อแก้ระดับคะแนน	ต	หรือ	F

	 	 ให้คดิจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนครัง้ล่าสดุเพยีงครัง้เดยีว	โดยไม่ต้องน�าหน่วยกติทีล่งทะเบยีนไว้ในภาคการศกึษา

	 	 ก่อนหน้ามารวมในการค�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	และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาก่อนหน้า

	 	 2.4	ศึกษาตัวอย่างการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมส�าหรับการเรียนเน้นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

	 	 						มงคลล้านนา	เรื่อง	แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	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

ตัวอย่างการค�านวณระดับคะแนน กรณี เรียนซ�้า และ เรียนซ�้า 

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

คู่มือนักศึกษา
256126 คู่มือนักศึกษา
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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)
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 2/2556คู่มือนักศึกษา
256128 คู่มือนักศึกษา
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ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อมูลใน CD เรื่อง

เรื่อง	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2551	และที่ประกาศเพิ่มเติม

การขอส�าเรจ็การศกึษา
นักศึกษำที่ประสงค์จะขอส�ำเร็จกำรศึกษำต้องมีคุณสมบัติและ

ด�ำเนินกำรดังนี้

1.	 สอบผ่ำนทุกรำยวิชำและมีจ�ำนวนหน่วยกิตครบตำม

เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตำมหลักสูตร

2.	 สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ	2.00

3.	 ยืน่ค�ำร้องขอส�ำเรจ็กำรศกึษำส�ำหรบัภำคกำรศกึษำทีค่ำด

ว่ำจะจบกำรศึกษำ

•	 ภำยใน	60	วัน	นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำที่	1	

หรือ	2

•	 ภำยใน	35	วนั	นบัตัง้แต่วนัเปิดภำคกำรศกึษำฤดรู้อน

4.	 ไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหำวิทยำลัย

5.	 นักศึกษำที่ไม่สำมำรถส�ำเร็จกำรศึกษำได้ในภำคกำร

ศกึษำท่ียืน่ค�ำร้องไว้	ให้ยืน่ค�ำร้องใหม่ในทกุภำคกำรศกึษำ

ที่คำดว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ

การได้รับปริญญา
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.	 ผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสม	3.75	ขึ้นไปจะได้รับกำร

เสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับ	1

5.	 ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม	3.50	–	3.74	จะได้รับกำร

เสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับ	2
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คู่มือนักศึกษา
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Log in
(ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ)

Tell Me More
(โปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาภาษาอังกฤษ)

	 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน(RMUTL	Account)	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	

ได้ที่	:	http://arit.rmutl.ac.th/
** หมายเหตุ	:	นักศึกษา	สามารถใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน	RMUTL	Account	

	 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ	Tell	Me	More	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	

ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง	เอื้อประโยชน์ในการเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความเพลิดเพลินด้วยสื่อการเรียน

ทั้งภาพ	เสียงและมัลติมีเดีย	เนื้อหาแบบฝึกครอบคลุมทั้งการฟัง	พูด	อ่าน	เขียนและมีแบบฝึกหัดกว่า	10,000	

แบบฝึกหัด	

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

E-learning
(ระบบการเรียนการสอนออนไลน์)

Office 365

	 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ที่มีคอร์สเรียนและสื่อ

การเรียนการสอนที่พร้อมให้บริการจ�านวนมาก	

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

	 Office	365	คือชดุออฟฟิศพเิศษท่ีออกแบบมาเพือ่สนบัสนนุการท�างานเอกสาร	โดยท่ี	Office	365	นัน้

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

for	Business,	Calendar	ฯลฯ	

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่	:	http://arit.rmutl.ac.th	/page/office365

คู่มือนักศึกษา
2561 33คู่มือนักศึกษา
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Download
(ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

Intellectual Repository RMUTL 
(คลังข้อมูลทางปัญญา)

	 ระบบจดัเกบ็รวบรวมผลงานทางวชิาการ	นกัศึกษาสามารถเข้าใช้บรกิารและดาวน์โหลดเอกสารวชิาการ	

บทความวารสารเผยแพร่	ปริญญานิพนธ์นักศึกษา	ผลงานวิจัย	และบทความวิชาการอื่นๆ	เพื่อน�าไปศึกษาและ

ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา	หากต้องการใช้งานระบบเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	สามารถท�าได้โดยการ

สมัครสมาชิกก่อนการใช้งาน	เพื่อระบุตัวตน

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

	 บริการส�าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ที่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ลิขสิทธ์ิและน�ามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้	ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ	เปิดให้บริการดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ลขิสิทธ์ิท้ัง	Microsoft	Windows,	Microsoft	Office	และซอฟต์แวร์อืน่ๆ	อกีมากมาย	นกัศึกษาสามารถ

เข้าไปดาวน์โหลดได้โดยใช้	RMUTL	Account	ในการระบุตัวตน		

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

ขั้นตอนที่ 1 :	 เลือกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ดาวน์โหลด

ข้ันตอนท่ี 2 :	ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ	เพื่อยืนยันตัวตน	โดยใช้	

RMUTL	ACCOUNT	(Username	และ	Password	เดียวกันกับ

ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย)	

Internet-RMUTL,
RMUTL-Web-Login
(บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย)

Virtual Private Network 

@
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา	ได้ให้บรกิารอินเทอร์เนต็

ไร้สาย	ความเร็วสูง	ภายใต้ชื่อ		

@Internet-RMUTL,	@RMUTL-

Web-Log in	 ซึ่ งมี จุ ด ให ้บริการ

ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย

ของ	มทร.ล้านนา	 ท้ัง	6	 เขตพื้นท่ี	

เพือ่ให้นกัศกึษาและบคุลากรได้เข้าถงึ

อนิเทอร์เนต็ได้ทกุทีท่กุเวลา	นกัศกึษา

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	ได้มีการน�าเครือข่ายแบบ	

VPN	มาใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ	 เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านการ

เรียนการสอน	การบริหาร	และการค้นคว้า

วิจัย	ซึ่งบริการ	VPN	จะช่วยให้นักศึกษา	

บคุลากร	อาจารย์	รวมไปถงึนกัวจัิยสามารถ

เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของ	มทร.ล้าน

นา	เช่น	E-journal,	E-book,	E-reference,	

Application	อ่ืนๆ	โดยความเร็วที่เข้าใช้

งานนั้น	ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	

ณ	จุดที่ผู้ใช้บริการท�าการเชื่อมต่อ	เช่น	เชื่อมต่อผ่าน	ADSL	หรือ	3G	เป็นต้น

ศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าใช้งานได้ที่	:		https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to

สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้	RMUTL	Account	ในการระบุตัวตน

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

คู่มือนักศึกษา
256134 คู่มือนักศึกษา
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Help Desk 
(แจ้งปัญหาทางด้านไอที)

Search 
(Web OPAC สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด)

	 Help	 Desk	 เป ็น

บริการส�าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยา ลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ที่

ต้องการความความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือระบบเครือข่ายภายในมหา

วิทยาลัยฯ	นักศึกษาสามารถ

แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ	

	 เป็น	Web	OPAC	เป็น

เครื่องมือที่ช ่วยสืบค้นทรัพยากร

ภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ	

เช่น	หนังสือ	บทความวารสาร	โสต

ทัศนวัสดุ	 ฯลฯ	อีกทั้งยังมีความ

รวดเร็วในการค้นหาและชี้แหล่ง

ทรัพยากรให ้กับ ผู ้ ใช ้ ได ้ทราบ	

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/	

E-Book
(บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
	 นกัศึกษาสามารถเข้าใช้บรกิารฐานข้อมลูหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์	ทีท่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

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

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่าง	ๆ 	และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-Book	

ภาษาไทย		นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่

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

•	 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	:	
	 http://accessengineeringlibrary.com	

•	 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book	ภำษำไทย	:	
	 http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl

คู่มือนักศึกษา
256037คู่มือนักศึกษา

256136 คู่มือนักศึกษา
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1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องท�าอย่างไร
	 นกัศกึษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนในภาคเรยีนใด	จะต้องยืน่ค�าร้องขอรกัษา
สภาพการเป็นนักศึกษาภายใน	30	วัน	นับจากวันเปิดภาคเรียน	ถ้าไม่ด�าเนินการจะ
ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

2.	นักศึกษาย้ายหลักสูตร – คณะ ได้หรือไม่
 ได้ นักศึกษายื่นค�าร้องถึงคณบดี	หรือ	รองอธิการบดี	โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศหลกัเกณฑ์ของคณะนัน้	ๆ 	อย่างน้อย	30	วนั	ก่อนก�าหนดวนัลงทะเบยีนเรยีน
ของภาคการศึกษาที่จะโอนย้าย	และต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	
ภาคการศึกษาปกติ	โดยไม่นับภาคการศกึษาทีล่าพัก	หรอืถูกให้พกั	และนกัศึกษาต้อง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาที่ยื่นค�าร้อง	ไม่น้อยกว่า	2.00

3. นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและ
กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอน
รายวิชาได้หรือไม่
 ได้ ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย	หรือสถาบันการศึกษาอื่น	ซึ่งหน่วยงาน
ของรฐัทีม่อี�านาจรบัรอง	และผ่านการคดัเลอืกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนาได้อีกภายใน	3	ปี	นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	มีสิทธิ์ได้รับ
การเทียบโอนรายวิชา	และรับโอนในระดับเดียวกัน

4. ถ้าต้องการลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษานั้น (กรณีติด F หรือ W) จะต้อง
ท�าอย่างไร
นักศึกษาไปติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน	เพื่อยื่นขออนุมัติเปิด
สอนรายวิชานั้น

5. กรณีที่ลงทะเบียน 
รเีกรดแล้ว ได้เกรด F หรอื
ขอถอนรายวิชา W จะนับ
ผลการเรียนแบบไหน
	 การลงทะเบียนเรียนรีเกรด	
จะนับผลการลงทะเบียนคร้ังหลังสุด	 โดย
ยกเลิกผลการเรียนท่ีเคยได้รับในภาคการ
ศึกษาก่อนหน้า

6. ถ้าไม่ได้ประเมิน
อาจารย์ผู้สอนทาง
อินเทอร์เน็ต จะมีผล
อย่างไร
	 นักศึกษาไม่สามารถดูผลการ
เรียนทางอินเทอร์เน็ตได้	โดยจะต้องไปรับ
ผลการเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา

7. นักศกึษาท่ีเรยีนครบ
หน่วยกิตตามหลักสูตร
แล ้ว  แต ่ ไม ่ ได ้แจ ้งขอ
ส�าเร็จการศึกษาจะต้อง
ท�าอย่างไร
	 ต้องแจ้งขอส�าเร็จการศกึษาใน
ภาคการศึกษาถัดไป	 ถ้าไม่แจ้งถือว่ายังไม่
ประสงค์จะส�าเร็จการศึกษา	 และต้องลง
ทะเบียนรักษาสภาพ	(ยกเว้นภาคฤดูร้อน)	

FAQs:
FREQUENTLy

ASkED
QUESTIONS

ถาม-ตอบ

FAQs:
FreQuently
Asked
Questions
ถาม-ตอบ

8.  ขอเอกสารการ
ศึกษา จะได้รับเอกสาร
เมื่อใด
•	ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	 ถ้า
ขอเอกสารช่วงเช้า	 จะรับเอกสารได้
ในช่วงบ่าย	ถ้าขอเอกสารช่วงบ่าย	จะ
รับเอกสารได้ในช่วงเช้าของวันท�าการ
วันถัดไป

•	ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 รับ
เอกสารหลังจากยื่นค�าร ้อง	 5	 วัน
ท�าการ

9. กรณีนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 
(ม.ส. หรือ I) ในรายวิชา
ใด จะต้องท�าอย่างไร
•	รายวิชาที่ไม่ใช่วิชาโครงงานขอปรับ
แก้ระดับคะแนน	 ม.ส.	 (I)	 ให้แล้ว
เสร็จภายใน	 15	 วันท�าการนับจากวัน
ประกาศผลสอบ

•	รายวิชาที่เป็นโครงงานหรือปัญหา
พิเศษ	 ขอปรับแก้ระดับคะแนน	 ม.ส.	
(I)	 ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการ
ศึกษาถัดไป	 หากภาคการศึกษาถัดไป
เป็นภาคการศึกษาฤดูร้อนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน	 นักศึกษาจะต้องขอ
ปรับแก้ระดับคะแนนให้แล้วเสร็จก่อน
สิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน

•	ทั้งนี้	 หากอาจารย์ผู้สอนประจ�าวิชา	
ไม่ส่งผลการเรียนภายในก�าหนดระยะ
เวลาดังกล่าว	 รายวิชานั้นจะถูกปรับ
ระดับคะแนนเป็น	ต.	(F)

10. นักศึกษาได้
รับระดับคะแนน ม.ส. 
(I) ในภาคการศึกษาท่ี 
2 ต้องการจะแก้ระดับ
คะแนนในภาคฤดูร้อน 
และไม่มีวิชาท่ีจะต้องลง
ทะเบียนเรียนจะต้องท�า
อย่างไร
 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีน
รักษาสภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด	 และหากประสงค์จะจบ
การศึกษา	 ให้แจ้งขอส�าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน

คู่มือนักศึกษา
256138 คู่มือนักศึกษา
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แนะน�า
หน่วยงาน
ส�าคัญ
ส�าหรับ
นักศึกษา

Hotline สายด่วน
รับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่ไม่เหมาะสมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1400 และ 09-8783-0382 

แนะน�าหน่วยงานส�าคัญ ส�าหรับนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ที่ตั้ง  ชั้น	3	อาคารวิทยบริการ
การให้บริการ
  งานบริการการศึกษา
  งานรับนักศึกษาใหม่
  งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
  งานลงทะเบียน
  งานวัดผลและประมวลผลการศึกษางานส�าเร็จการศึกษา
  งานเอกสารการศึกษาส�าหรับศิษย์
	 		ปัจจุบันและศิษย์เก่า
  งานทะเบียนและเอกสารการศึกษา
เวลาให้บริการ
	 วนัจนัทร์	–	ศกุร์		 เวลา	08.30	–	16.30	น.
	 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,	
	 วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 
 055	511832	หรือ	
	 055	515900	ต่อ	223,	300
เว็บไซต์ 
	 http://reg.tak.rmutl.ac.th/
ช่องทางการติดต่อ Facebook : 
	 งานรับนักศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ตาก

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ที่ตั้ง		ชั้น	3	อาคารวิทยบริการ
โทรศัพท์	055	515906	
	 หรือ	0	5551	5900	ต่อ	218
การให้บริการ

 งำนพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ	
		กำรให้บริกำร
	 -	ให้บรกิารเกีย่วกบัการออก	Active	Code
	 -	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม	ชมรม
	 -	ข้อมูลงานอาสาสมัคร	งานจิตอาสา
	 -	งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
	 -	บริการให้ค�าปรึกษาแก่สโมสรนักศึกษา
	 	 เขตพื้นที่ตาก
	 -	งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 -	บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน	
	 	 คณุภาพการศกึษา	ด้านกิจกรรมนกัศกึษา
โทรศัพท์	055	515906	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	218

 งำนกีฬำ	และส่งเสริมสุขภำพ	
การให้บริการ
	 -	บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา
	 -	บริการใช้ห้องออกก�าลังกาย
	 -	ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคกีฬา	และดูแล
	 	 ความปลอดภยัขณะออกก�าลังกายให้กบั
	 	 นักศึกษา
	 -	การคัดเลือกนักกีฬา
	 -	ให้ค�าปรึกษาการแข่งขันกีฬาภายใน
	 	 มหาวิทยาลัยฯ
	 -	การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
	 	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
	 	 และเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับส่วนงาน
	 	 ภายนอก
โทรศัพท์ 055	515906	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	218

 งำนนักศึกษำวิชำทหำร 
การให้บริการ
	 -	การเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
	 -	การยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ
	 	 ราชการทหารกองประจ�าการ
	 -	การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
	 	 ราชการทหาร
โทรศัพท์	055	515906	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	218

 งำนแนะแนวกำรศึกษำและศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์	
การให้บริการ
	 -	บริการข้อมูลการศึกษาต่อ
	 -	บริการข้อมูลเกี่ยวกับงาน/อาชีพ
	 -	บริการข้อมูลเรื่องการปรับตัวเข้ากับ
	 	 สังคมและการปรับปรุงบุคลิกภาพ
	 -	บริการจัดหางานระหว่างศึกษา
	 -	บริการให้ค�าปรึกษา
	 -	บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
	 	 คุณภาพการศึกษา	ด้านบัณฑิตที่พึง
	 	 ประสงค์,	ภาวะการมีงานท�า
โทรศัพท์	055	515906	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	218

	งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ	
การให้บริการ
	 -	บริการนักศึกษาถิ่นทุรกันดาร	ชายขอบ
	 -	บริการจัดหาทุนการศึกษา
	 -	บริการให้ค�าปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้
	 	 รับทุน
สถานที่ตั้ง	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการ
โทรศัพท์		055	515906	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	218

•	งำนพยำบำล	 
การให้บริการ
	 -	บริการนักศึกษาด้านประกันอุบัติเหตุ
	 -	บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 -	บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพและ
	 	 อนามัย
	 -	บริการยา	เวชภัณฑ์	และยืมกระเป๋ายา
สถานที่ตั้ง ห้องพยาบาล	ชั้น	1	อาคาร	5
โทรศัพท์	055	515900	ต่อ	267

•	 งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	
การให้บริการ
	 -	การกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
	 	 กยศ./กรอ.
	 -	ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อ
	 	 การศึกษา
เว็บไซต์	http://stdloan.tak.rmutl.ac.th/
สถานที่ตั้ง	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการ	
โทรศัพท์ 055	515900	ต่อ	336

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การให้บริการ
	 -	งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
	 -	สมัครใช้บริการสารสนเทศ
	 -	แจ้งปัญหาการใช้งานสารสนเทศและ	
	 	 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
	 -	ระบบจองห้องประชุมทางไกล
	 -	ค้นหา/เปลี่ยนรหัสผ่าน	บัญชีผู้ใช้งาน
สถานที่ตั้ง	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการ

 ห้องสมุด	
		(ชั้น	1	ชั้น	2	อำคำรวิทยบริกำร)
การให้บริการ
	 -	บริการพื้นที่อ่านหนังสือ	วารสาร	
	 -	บริการยืม	-	คืน	ทรัพยากรห้องสมุด
	 -	บริการฐานข้อมูล/เอกสารงานวิจัย
	 -	บริการช่วยการค้นคว้า/ตอบค�าถาม
เวลาให้บริการ
วันจันทร์	–	ศุกร์		 เวลา	08.30	–	20.00	น.
วันเสาร์	–	อาทิตย์	เวลา	09.00	–	15.00	น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,
วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์	055	517960	หรือ	
	 	 	 055	515900	ต่อ	338,	340

ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา (สหกิจศึกษา)
	 -	ให้ค�าแนะน�าและประสานงานสหกิจ
	 	 ศึกษา
	 -	ให้ค�าแนะน�าและประสานงานการฝึก
	 	 ประสบการณ์วิชาชีพ	(ฝึกงาน)
	 -	ให้ค�าแนะน�าและประสานงานการออก
	 	 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู	
	 -	โครงการความร่วมมือกับสถาน
	 	 ประกอบการภายนอก
สถานที่ตั้ง  
	 ส�านักงานสหกิจศึกษา	ชั้น	2	อาคาร	9
โทรศัพท์	055	511848	หรือ		
	 	 	 055	515900	ต่อ	322
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รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปี 1
ประจ�าปีการศึกษา 2561

ล�าดับ หลักสูตร ภาค รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์	ระดับปริญญำตรี

1 บช.บ.การบัญชี	-	การบัญชี	(4ปี)	ห้อง	1 ปกติ ผศ.ดร.กัญฐณา		ดิษฐ์แก้ว

2 บช.บ.การบัญชี	-	การบัญชี	(4ปี)	ห้อง	2 ปกติ นางน�้าฝน		คงสกุล

3 บช.บ.การบัญชี	-	การบัญชี	เทียบโอน	ห้อง	1 ปกติ นางสรินยา		สุภัทรานนท์

4 บช.บ.การบัญชี	-	การบัญชี	เทียบโอน	ห้อง	2 ปกติ นางสาวชญาภา		อินอยู่

5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ	-	การตลาด	(4ปี)	ห้อง	1 ปกติ นางสาวชนกภร		สุขลาภ

6 บธ.บ.บริหารธุรกิจ	-	การตลาด	(4ปี)	ห้อง	2 ปกติ นางสาวชนกภร		สุขลาภ

7 บธ.บ.บริหารธุรกิจ	-	การจัดการธุรกิจ	(4ปี)	ห้อง	1 ปกติ นางสาวปิยะพร		เสมาทอง

8 บธ.บ.บริหารธุรกิจ	-	การจัดการธุรกิจ	(4ปี)	ห้อง	2 ปกติ ผศ.กรรณิการ์		ฤทธิ์ขุน

9 บธ.บ.บริหารธุรกิจ	-	การจัดการธุรกิจ	เทียบโอน ปกติ ดร.ปิยะวรรณ		คุ้มญาติ

10 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(4ปี)		 ปกติ นางสาวสุธารัตน์		โพธิ์เลิก

11 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ	(4ปี) ปกติ นายพงษ์พิพัฒน์		เสน่ห์ดี

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร	ระดับปริญญำตรี

1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ	(4ปี) ปกติ นายรุ่ง		หมูล้อม

2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ	(4ปี) ปกติ นางพิมพ์ภัช		โรจน์บุญยนนท์

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์	ระดับปริญญำตรี

1 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม	(4ปี) ปกติ นายสมชาย		บุญพิทักษ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์	ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง		(ปวส.)

1 ปวส.ไฟฟ้า ปกติ นายอมร		อ้นกรอง

2 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ นายธีระ		ค�้าชู

3 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปกติ นายสมบัติ		สันกว๊าน

4 ปวส.ช่างยนต์ ปกติ นายชัยณรงค์		แสนเปา

5 ปวส.ช่างก่อสร้าง		ห้อง	1 ปกติ นางสาวรุ้งรพี		พริ้งจ�ารัส

6 ปวส.ช่างก่อสร้าง	ห้อง	2 ปกติ นายพีรภพ		โพธิ์พงษ์

7 ปวส.ช่างโลหะ ปกติ นายพิชิตรี		ทองดี

8 ปวส.ช่างกลโรงงาน ปกติ นายจุมพล		ชัยประเดิมศักดิ์
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9 ปวส.ช่างจักรกลหนัก ปกติ นายพิสุทธิ์		เพชรสุวรรณ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์	ระดับปริญญำตรี

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	(4ปี) ปกติ ผศ.ดร.จักรพันธ์		ถาวรงามยิ่งสกุล

2 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	เทียบโอน ปกติ นายสังคม		สัพโส

3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	-	วิศวกรรมไฟฟ้า	(4ปี) ปกติ นางสาวสาวิตรี		วงศ์ฤกษ์ดี

4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	-	วิศวกรรมไฟฟ้า	เทียบโอน ปกติ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์		เคลือบวัง

5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	-	วิศวกรรมไฟฟ้า	เทียบโอน	 พิเศษ ผศ.สมนึก		เครือสอน

6 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(4ปี) ปกติ นางสาวสุวรรณี		พิทักษ์วินัย

7 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เทียบโอน ปกติ นายธานินทร์		สุเชียง

8 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ	-	

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	(4ปี)

ปกติ ผศ.ปรีชา		มหาไม้

9 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ	-	

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	เทียบโอน

ปกติ ดร.ธนพงศ์		คุ้มญาติ

10 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา	(4ปี) ปกติ นางสาวเบญญา		สุนทรานนท์

11 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา	เทียบโอน ปกติ นายปณิธาน		เต็งยะ

12 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	-	วิศวกรรมอุตสาหการ	(4ปี) ปกติ ดร.ปริดา		จิ๋วปัญญา

13 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	-	วิศวกรรมอุตสาหการ	เทียบโอน ปกติ นายไกรสร		วงษ์ปู่

14 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	–	วิศวกรรมการผลิต	เทียบโอน พิเศษ ดร.ปริดา		จิ๋วปัญญา

15 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	-	วิศวกรรมไฟฟ้า	(5ปี) ปกติ นายสถาพร		คีรีต๊ะ

16 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	-	วิศวกรรมไฟฟ้า	เทียบโอน ปกติ นายอุดม		เครือเทพ

17 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	(5ปี) ปกติ นายพัชรินทร์		ศิลวัตรพงศกุล

18 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	เทียบโอน ปกติ นายชาตรี		ศรีถาวร

19 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	(5ปี) ปกติ นายภาคภูมิ		ใจชมภู

20 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ	เทียบโอน ปกติ นายยุทธนา		มั่นมาก

คู่มือนักศึกษา
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นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม

ประกาศ
ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

กิจกรรม
นอกมหาวิทยาลยัฯ

กิจกรรม
ในมหาวิทยาลยัฯ

แจกโคด้กิจกรรมหลงั
เขา้ร่วมกิจกรรม

แสกนบาร์โคด้ก่อนและ
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรม

ประกาศ
ซ่อมเสริมกิจกรรม

ประมวลผล
ไม่ผา่น ไม่ผา่น

เขา้
ร่ว
มกิ

จก
รร
มแ

ลว้

ยืน่ค  าร้องขอใบแสดงผล
กิจกรรมผา่นระบบออนไลน์

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา
จดัพิมพแ์ละลงนามตรวจสอบ

ผา่น

ติดต่อรับใบแสดงผลกิจกรรมท่ีงานกิจการนกัศึกษา
เพื่อน าไปแนบใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาท่ีงานทะเบียน

บณัฑิตท่ีมีความสมบูรณ์

จดัเก็บขอ้มูลออนไลน์

การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

http://activity.tak.rmutl.ac.th

กิจกรรมบงัคบั 2

กิจกรรมบงัคบั 1

กิจกรรมเลือก 1

กิจกรรมเลือก 2

http://activity.tak.rmutl.ac.th

http://activity.tak.rmutl.ac.th

(เร่ิมใชก้บันกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป)

คู่มือนักศึกษา
256144



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์  055 515900


