


งานส่งเสริมวิชาการ
เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการให้กบันักศึกษา

เน้นเรื่องบริการท่ีดี มีคณุภาพ

การเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาใน มทร.ล้านนา พษิณุโลก
วนัจันทร์ที่ 22 มถุินายน 2563

MUTL



บริการของงานวิชาการ

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลกัสูตรการศึกษา
- งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่
- งานส่งเสริมวิชาการ
- งานบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน
- งานวิเทศสมัพนัธ์
- งานบริหารงานทัว่ไป
- งานบริการการศึกษา
- งานปริญญาบตัร- งานจดัสอบ V-NET
- งานแนะน ามหาวิทยาลยัฯ



รกัษาการแทน หวัหน้างานวิชาการ

นางสาว พาฝัน ป่ินทอง [ พีน่ิ่ม ]

- ก ากบัดูแลงานทะเบียนและประมวลผล
- ก ากบัดูแลงานหลกัสูตรการศึกษา
- ก ากบัดูแลงานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่
- ก ากบัดูแลงานส่งเสริมวชิาการ
- ก ากบัดูแลงานบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน
- ก ากบัดูแลงานวเิทศสมัพนัธ์
- ก ากบัดูแลงานบริหารงานทัว่ไป
- ก ากบัดูแลงานปริญญาบตัร
- ก ากบัดูแลงานจดัสอบ V-NET
- ก ากบัดูแลงานแนะน ามหาวทิยาลยัฯ



งานทะเบียนและวดัผล + หลกัสตูร

นางสาวภัทรพร ชัยสิทธ์ิ ( พีอ่อย )

- ดูแลงานงานทะเบียนการศึกษา
- ดูแลงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
- ดูแลงานมาตรฐานการศึกษา
- ดูแลงานหลกัสูตรและแผนการเรียน



ทีมงานงานทะเบียนวดัผล + หลกัสตูร

นางสาวศิริมาศ  ก้อนจ้อย (พีน่ก) นางสาวแพรววิไล หาญปรี (พีแ่พรว)



งานบริหารงานทัว่ไป

นางสาวลนิดา มุ่งชนะ ( พีก้่อย )

- ดูแลงานงานบริหารงานทัว่ไป
- ดูแลงานสารบรรณกองการศึกษา
- ดูแลงานส านกังานกองการศึกษา
- ดูแลเร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองหมายชุดนกัศึกษา



งานบริหารงานทัว่ไป + งานรบันักศึกษาใหม่

นายสมชนก ศรลมัพ์ ( พีน่ก )

- ดูแลงานสารบรรณของงานวิชาการ
- ดูแลงานรับนกัศึกษาใหม่
- ดูแลงานระบบสารสนเทศของงานวิชาการ
- งานปริญญาบตัร
- งานจดัสอบ V-NET
- งานแนะน ามหาวิทยาลยัฯ



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ส่ิงทีนั่กศึกษาใหม่ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติ



ติดตามข่าวสารงานวิชาการ กองการศึกษา ได้จากช่องทาง ดงัน้ี

เวบ็ไซตก์องการศึกษา   https://plc.rmutl.ac.th/edu/

https://plc.rmutl.ac.th/edu/


ติดตามข่าวสารงานวิชาการ กองการศึกษา ได้จากช่องทาง ดงัน้ี

ฝ่ายวชิาการ กองการศึกษา มทร.ลา้นนา พิษณุโลก



ติดตามข่าวสารงานวิชาการ กองการศึกษา ได้จากช่องทาง ดงัน้ี

งานทะเบียนและประมวลผล มทร.ลา้นนา พิษณุโลก



คู่มอืนักศึกษา



ปฏิทินการศึกษา



ปฏิทินการศึกษา



กรอกประวัตริายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

https://regis.rmutl.ac.th/student/login

เขา้คร้ังแรก  Username = รหสันกัศึกษา   Password = เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
กรุณกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และใช้ในการออกเอกสารส าคัญของ

นักศึกษา หากข้อมลูใดผิดและไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล



บตัรนักศึกษาชัว่คราว



การท าบัตรนักศึกษาใหม่

1. ให้นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูป จ านวน 100 บาท (นักศึกษาจะได้รับรูป 1 นิ้ว 

จ านวน 1 โหล)

2. ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของตนเอง  ได้แก่  ทรงผม  โกนหนวดเครา 

3. ก าหนดการถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง



ตัวอย่างเอกสาร ชุดรายงานตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่



ตัวอย่างเอกสาร รายงานตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่



ตัวอย่างเอกสาร รายงานตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่



หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับทีถ่่ายเอกสารต้องลงชือ่รับรองส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับ และให้เขียนรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่มุมบนของเอกสารทุกแผน่

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านระบบทะเบียนกลาง (ใบ R1-R3) จ านวน 1 ชุด

ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา(วุฒิการศึกษา)ที่มีวันส าเร็จการศึกษา   จ านวน 3 ฉบับ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  จ านวน 2 ฉบับ

ส าเนาบัตรปะจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จ านวน 2 ฉบับ

ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จ านวน 2 ฉบับ

ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ/สกุล)(ถ้ามี)  จ านวน 2 ฉบับ



การเรียกช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

เช่น  ปวส.1.1A
ตวัอกัษร 3 ตวัหนา้  หมายถึง วฒิุการศึกษาท่ีจะไดรั้บ

• ปวส. หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนระดบัปวส.ทั้งหมด
• วท.บ. หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียน ป.ตรี 4 ปี /ป.ตรี เทียบโอน  ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
• บธ.บ. หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียน ป.ตรี 4 ปี /ป.ตรี เทียบโอน  ของคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
• ค.อ.บ. หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียน ป.ตรี 5 ปี /ป.ตรี เทียบโอน  ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์



การเรียนช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

ปวส.1.1A
ตวัเลขตวัแรก หมายถึง ระดบัชั้นของนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษา

• เลข 1  หมายถึง  ช้ันปีที่ 1
• เลข 2  หมายถึง  ช้ันปีที่ 2
• เลข 3  หมายถึง  ช้ันปีที่ 3 ( นักศึกษาเทียบโอน ปีที่ 1 )
• เลข 4  หมายถึง  ช้ันปีที่ 4



การเรียนช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

ปวส.1.1A
ตวัเลขตวัท่ี 2 หมายถึง หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา

เลข  1 หมายถึง ปวส.พืชศาสตร์    
เลข  2 หมายถึง  ปวส.สัตวศาสตร์
เลข  3  หมายถึง ปวส.ประมง          
เลข  4    หมายถึง  ปวส.การจัดการ
เลข  5 หมายถึง  ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ   
เลข 6 หมายถึง ปวส.เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลเกษตร
เลข 7 หมายถึง  ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร   
เลข 9  หมายถึง  ปวส.ช่างยนต์

ปวส.



การเรียนช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

วท.บ.1.1A
ตวัเลขตวัท่ี 2 หมายถึง หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา

เลข  1 หมายถึง วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
เลข  2 หมายถึง  วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
เลข  5 หมายถึง วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง)          
เลข  6    หมายถึง  บธ.บ.บริหารธุรกจิ-การจัดการธุรกจิ
เลข  7 หมายถึง  วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   
เลข 8 หมายถึง วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ
เลข 9  หมายถึง  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล
เลข 10 หมายถึง  วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร
เลข  13 หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล
เลข  14 หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า
เลข  15  หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี



การเรียนช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

วท.บ.3.1ก/ข
ตวัเลขตวัท่ี 2 หมายถึง หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา

เลข  1 หมายถึง วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
เลข  2 หมายถึง  วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
เลข  5 หมายถึง วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง)          
เลข  6    หมายถึง วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร
เลข  7 หมายถึง  วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   
เลข 8  หมายถึง บธ.บ.บริหารธุรกจิ-การจัดการธุรกจิ
เลข 9 หมายถึง  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกจิฯ 
เลข 10  หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล
เลข  11  หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า
เลข  12  หมายถึง ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ

ป.ตรี เทยีบโอน



การเรียนช่ือระดบัชัน้ของนักศึกษา

ปวส.1.1A / วท.บ.3.1ก
ตวัอกัษรตวัสุดทา้ย หมายถึง จ านวนหอ้ง

อกัษรภาษาองักฤษ แทนจ านวน    ของ ระดบั ปวส. และ ป.ตรี 4/5 ปี ทั้งหมด  
( เร่ิมต้นจาก A )

ปวส.1.2A
วท.บ.1.1A
ค.อ.บ.1.13A

อกัษรภาษาไทย  แทนจ านวน  ของ ระดบั ป.ตรี เทยีบโอน   
วท.บ.3.1ก
ค.อ.บ.3.10ก



อาจารยท่ี์ปรึกษา



อาจารยท่ี์ปรึกษา
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาพืชศาสตร์

ปวส.1.1A นางพรวภิา
รองศาสตราจารยค์มสัน

สะนะวงศ์
อ  านวยสิทธ์ิ

วท.บ.1.1A นายยรรยง
นางสาวอมรรัตน์

เฉลิมแสน
ช่างเกวยีน

วท.บ.3.1ก นางสาวณฐัชญา
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเทือง

สายค าวงค์
สง่าจิตร



อาจารยท่ี์ปรึกษา
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาสัตวศาสตร์และประมง

ปวส.1.2A นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์

วท.บ.1.2A ผูช่้วยศาสตราจารยณิ์ฐิมา
นางสาวณวรรณพร

เฉลิมแสน
จิรารัตน์

วท.บ.3.2ก นางจนัทรา สโมสร

ปวส.1.3A ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารวี เลิกสายเพง็
วท.บ.1.5A นายประวติั ปรางสุรางค์
วท.บ.3.5ก นายสุภภณ พลอยอ่ิม



อาจารยท่ี์ปรึกษา

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ปวส.1.6A ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล ตรีรัตน์
วท.บ.1.10A นายวทิยา พรหมพฤกษ์
วท.บ.3.6ก ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล ตรีรัตน์
วท.บ.1.7A ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ริยาพร นิพรรัมย์
วท.บ.3.7ก ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฉลิมพล ถนอมวงค์



อาจารยท่ี์ปรึกษา

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
สาขาวทิยาศาสตร์

วท.บ.1.8A นางสาวคชัรินทร์
ผูช่้วยศาสตราจารยศ์ศิธร
ผูช่้วยศาสตราจารยว์าสนา
นางสาวสุจิตรา
นางสาวณฏัฐฐิรา
นางสาวจรรยา

ทองฟัก
ปรือทอง
สิงห์ดวง
เรืองเดชาววิฒัน์
ก๋าวนิจนัทร์
เกษวิทย์



อาจารยท่ี์ปรึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

ปวส.1.9A วา่ท่ีร้อยตรีปรีดา เสมา
ค.อ.บ.1.13A นายประเทียบ พรมสีนอง
ค.อ.บ.3.10ก นายกมลศกัด์ิ รัตนวงษ์

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.1.14A นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
ค.อ.บ.3.11ก วา่ท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ วงังอน

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.1.15A นายพินิจ บุญเอ่ียม
ค.อ.บ.3.12ก นายพินิจ บุญเอ่ียม



อาจารยท่ี์ปรึกษา
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
สาขาวชิาบริหารธุรกจิ

ปวส.1.4A นางสาวเนตรนภางค์ ทองศรี
บธ.บ.1.6A นางสาวกาญจนา ทวนินัท์
บธ.บ.3.8ก ผูช่้วยศาสตราจารยก์านตธี์รา

นางสาวปวรัีฐ
โพธ์ิปาน
ภกัดีณรงค์

สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์
ปวส.1.5A นางสาวลดัดาวลัย์

นายนนท์
หวงัเจริญ
แสนประสิทธ์ิ

สาขาศิลปศาสตร์
ศศ.บ.1.9A นางกรรณิการ์

นางณฐัริกา
ประทุมโทน
ทองปัชโชติ



หมายเหตุ น้องจะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ทีป่รึกษาเบื้องต้นได้ที่

เว็บไซต์ของคณะ  ในหัวข้อของ  คณาจารย์



เมนูในระบบทะเบียนท่ีต้องรู้



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลาง

นักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนกลางที่ https://reg.rmutl.ac.th/regis/

https://reg.rmutl.ac.th/regis/


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลาง

การลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลาง ระหว่างวันที ่29 มถุินายน – 12 กรกฎาคม 2563
ให้นักศึกษา เข้าไปทีเ่มนู S02 เพ่ือลงทะเบียนเรียน



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลาง

น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ จะสามารถถูรายวชิาทีล่งทะเบียนได้จากเวบ็ไซต์กองการศึกษา
เมนู >> นักศึกษา  >> รายวชิาลงทะเบียน



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลาง

4. รออาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัผลการเรียน ระหวา่งวนัท่ี 29 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563  และเม่ือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัผลการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแลว้ ใหน้กัศึกษาทุกคนตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนหลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัผลการลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนกลางแลว้ 
โดยเขา้ไปท่ีเมนู S03 ผลการลงทะเบียนเรียนเพื่อตรวจสอบรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 แต่ถ้าหากไม่มรีายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว  ให้รีบ
ติดต่องานทะเบียน ด่วน  มิเช่นนั้น  นักศึกษาจะไม่มรีายช่ือเข้าห้องสอบกลางภาค

5. นกัศึกษาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนใหล้ะเอียด ก่อนท าการลงทะเบียนเรียน และถา้หาก
นกัศึกษาไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิฐทินการศึกษา นกัศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิสอบ
ในรายวชิานั้น หากนกัศึกษามีขอ้สงสยั กรุณาติดต่อท่ีงานทะเบียน ทนัที 

6. นกัศึกษาตรวจสอบตารางเรียนท่ีระบบทะเบียนกลางในส่วนของนกัศึกษาแต่ละคน และเขา้ไป
ดาวน์โหลดไดท่ี้เมนู  S11 หรือดูไดจ้ากบอร์ดแผนกทะเบียน หรือดาวน์โหลด ไดท่ี้
https://reg.rmutl.ac.th/regis/ ในเมนูขอ้มูลส าหรับนกัศึกษา 

https://reg.rmutl.ac.th/regis/


การวดัและประเมินผลการศึกษา
ระดบัคะแนน (Grade) ค่าระดบัคะแนนต่อหน่วยกติ ผลการศึกษา

ก หรือ A 4.00 ดีเยีย่ม (Excellent)
ข+ หรือ B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)
ข หรือ B 3.00 ดี (Good)

ค+ หรือ C+ 2.50 เกือบดี (Fairly Good)
ค หรือ C 2.00 พอใช ้(Fair)
ง+ หรือ D+ 1.50 อ่อน (Poor)
ง หรือ D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor)
ต หรือ F 0.00 ตก (Fail)
ถ หรือ W - ถอนรายวชิา (Withdrawn)
ม.ส. หรือ I - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พ.จ. หรือ S - พอใจ (Satisfactory)
ม.น. หรือ AU - ไม่นบัหน่วยกิต (Audit)



การวดัและประเมินผลการศึกษา

การใหร้ะดบัคะแนน ต (F) จะกระท าไดด้งัต่อไปน้ี
• ในรายวชิาท่ีนกัศึกษามีเวลาศึกษาไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา

ตลอดภาคการศึกษา
• เม่ือนกัศึกษาท าผดิระเบียบการสอบในแต่ละภาคการศึกษาตาม

ขอ้บงัคบัหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการนั้นๆ
และไดรั้บการตดัสินใจใหไ้ดร้ะดบัคะแนน ต (F)



การวดัและประเมินผลการศึกษา

การใหร้ะดบัคะแนน ม.ส. (I) จะกระท าไดใ้นรายวิชาท่ีผลการศึกษายงัไม่
สมบูรณ์ โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งระบุสาเหตุท่ีใหร้ะดบัคะแนน ม.ส. (I) 
ประกอบไวด้ว้ยในกรณีต่อไปน้ี
• กรณีมีเหตุเจบ็ป่วยหรือเหตุสุดวิสยั และมีเวลาศึกษาครบร้อยละ 80 โดย

ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี หรือรองอธิการบดี
• กรณีนกัศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายงัไม่สมบูรณ์ และ

อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษาไว ้ดว้ยความ
เห็นชอบจากหวัหนา้สาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสงักดั และไดรั้บอนุมติัจาก
คณบดี หรือรองอธิการบดี โดยขออนุมติัตามก าหนดเวลาของคณะหรือเขต
พื้นท่ี



เกณฑก์ารพ้นสภาพเน่ืองจากผลการศึกษา

เม่ือมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตามจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี
• มีค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต า่กว่า 1.50 เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมท่ีน ามาคิด

ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกติ
• มค่ีาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต า่กว่า 1.75 เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่        

60 หน่วยกติขึน้ไป ถึงจ านวนหน่วยกิตสะสมก่อนครบหลกัสูตร
• มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ต ่ากวา่ 2.00 เม่ือลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีก าหนดไวใ้น

หลกัสูตร ยกเวน้กรณีท่ีนกัศึกษาไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.90 ข้ึนไป แต่ไม่
ถึง 2.00 ซ่ึงผลการศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาใหน้กัศึกษาขอ
ลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวิชาท่ีไดรั้บคะแนนต ่ากวา่ ก (A) เพ่ือปรับค่าระดบัคะแนนเฉ่ีย
สะสมใหถึ้ง 2.00 ภายในก าหนดระยะเวลา 3 ภาคการศึกษารวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่
ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลกัสูตร



การสอบวดัผลนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา
(กลางภาค/ปลายภาค)

งานวชิาการจะด าเนินการจัดตารางสอบ
โดยอ้างองิจากอาจารย์ผู้สอนแจ้งสอบกบัส่วนกลาง

แจ้งให้น้อง ๆ ทราบทุกช่องทางตดิต่อ  
เวบ็ไซต์กองการศึกษา 

Pageงานวชิาการ / Pageงานทะเบียน
Line กลุ่ม ทะเบียน

หมายเหตุ : มีข้อสงสัยอะไรติดต่อสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล



การประเมินผลการสอน

น้อง ๆ นักศึกษาทุกคนจะต้องประเมนิผลการสอนทุกคน
มฉิะน้ันจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

ก าหนดการแจ้งไว้ในปฏิทนิการศึกษา
ถ้ามแีก้ไขเปลีย่นแปลง งานทะเบียนและประมวลผล

จะแจ้งให้ทราบทุกช่องทางตดิต่อ
เวบ็ไซต์กองการศึกษา 

Pageงานวชิาการ / Pageงานทะเบียน
Line กลุ่ม ทะเบียน



หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 
(ทุนส าหรับนักศกึษาที่มีผลการเรียนดี) 

ส่ิงที่นักศึกษาใหม่ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติ

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา

2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป โดยไม่มีรายวิชาใดที่

ลงทะเบียนผลระดับคะแนนเป็น F,U,I หรือ W ในภาคการศึกษาปัจจุบัน

3. รอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ



การขอส าเร็จการศกึษา

ส่ิงที่นักศึกษาใหม่ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติ

1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามข้อก าหนดของหลักสูตรนั้น

2. นักศึกษาต้องมีผลสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00

3. ต้องไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯ



ปริญญาเกียรตนิิยม
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 72 หน่วยกิตส าหรับหลักสูตร 2-3 ปีการศึกษา หรือ

ไม่ต่ ากว่า 120 หน่วยกิตส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา หรือไม่ต่ ากว่า 150 หน่อยกิตส าหรับหลักสูตร 5

ปีการศึกษา

2. ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

3. ต้องไม่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ หรือ ม.จ.(U) หรือต่ ากว่าระดับคะแนนขั้นพอใช้ หรือ ค

(C) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

4. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 2 และ 3 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3.75 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1

5. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 2 และ 3 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3.50 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2



การจ าหน่ายเครื่องแบบเครื่องหมาย กองการศึกษา



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เข้าร่วมแอพพลเิคช่ันไลน์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

RMUTL



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เพจ Facebook งานทะเบียนและประมวลผล

RMUTL



New Normal

ความปกติแบบใหม่

MUTL

1. สวมหน้ากากอนามัยทุก
คร้ังทีม่าติดต่อ
2. ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
3. เว้นระยะห่างในการใช้
บริการ


