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 คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้

ใช้เปน็คู่มอืในการศึกษา ทำาความเขา้ใจ และถอืปฏบัิตติลอด

ระยะเวลาของการเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา

คู่มือนักศึกษาประกอบด้วย เอกสารเล่มนี้ ข้อมูล 6 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

  ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา

  ส่วนที่ 3 ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

  ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา

  ส่วนที่ 5 การสำาเร็จการศึกษา 

  ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

 นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษา และทำาความ

เข้าใจเกีย่วกบัขอ้บงัคบั ระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยา

ลัยฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็น

ประโยชน์สำาหรับนักศึกษา ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสาร

ของมหาวทิยาลยัฯ จากสือ่ตา่งๆ หากยงัสงสยัประการใดใน

ระหว่างการศึกษา ขอให้ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านวิชาการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็น

อยา่งยิง่วา่คูม่อืนกัศกึษาเลม่นี ้จะเปน็ประโยชนแ์กน่กัศกึษา 

คณาจารย์ บุคลากร ตลอดผู้สนใจโดยทั่วไป
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Graduation Plan

 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ

 รายงานตัว
 ขึ้นทะเบียน
 ทำาบัตรนักศึกษา

 หลักสูตร
 แผนการเรียน

 สอบกลางภาค
 สอบปลายภาค

 ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ชำาระเงิน  

ฟังผลสอบ  

 คู่มือนักศึกษา

 ปฏิทินการศึกษา

 ขอ Transcript

 รับปริญญา

ลงทะเบียน  
 ขึ้นทะเบียน
 ตัดชุดครุย

ร�งวัล
 ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียริตินิยม

 ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปอจะได้รับค่าบำารุงการศึกษา

 ที่ชำาระไปแล้วคืน (ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัย)

 ได้คะแนน TOEIC 500ขึ้นไป จะได้รับทุนไปทัศนศึกษา

 ต่างประเทศ (ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัย)

สวัสดิก�รระหว่�งเรียน
 บัตรนักศึกษาเป็น ATM

 ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้

 เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุได้

 มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี

 เรียนภาษาอังกฤษ on-line ฟรี

 มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS)

 ทุจริตการสอบ/ทะเลาะวิวาทจะถูกลงโทษทางวินัย

 ไม่ชำาระเงิน/ไม่ลงทะเบียน/ขาดเรียน 30 วัน จะถูกคัดซื่อออก

 ไม่ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา ไม่อนุญาตให้สำาเร็จการศึกษา

 ติดภาระกิจ/ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ขอรักษาสภาพนักศึกษาได้ 

ปัญห�ระหว่�งเรียน
 ติด F ต้องแก้ F

 ติด I ต้องแก้ I 

 ขาดสอบสามารถขอสอบกรณีพิเศษได้

 เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์จะพ้นสภาพนักศึกษา

 เรียนไม่ไหวขอถอนรายวิชาได้ 



   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็น

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตัง้อยูใ่นเขตภาคเหนอืตอนบน สถาปนามาจาก

วิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิต

บณัฑตินกัปฏิบตั ิให้มคีวามเชีย่วชาญทางด้านวิชาชพี ใช้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานและ

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้นำาในการจัด

การศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการ

สอน กับการปฏบิติังานจรงิ (Work Integrated Learning; WIL) 

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสาธารณะได ้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 

ประกอบด้วย 6 พื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ 

แนะนำ�มห�วิทย�ลัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ล�าปาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงราย 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีป็นพืน้ฐาน พฒันาห้องปฏบิตักิารพืน้ฐานและศนูย์

ความเชีย่วชาญเฉพาะทางด้านวชิาชีพ และการบรูณาการ มกีาร

จัดการเรียนการสอน 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่

ส�รบัญ
  หน้�

แนะน�ำมหำวิทยำลัย	 		5
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Responsibility       
ควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจ	ต่อชุมชนสังคม	ประเทศชำติ

Morality
											ยึดมั่นในคุณธรรม	ควำมงำม	ควำมดี

Unity 
											ควำมเป็นหนึ่งเดียว

Technology
											วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐำนกำรพัฒนำ

Learning society 
											ศูนย์กำรเรียนรู้สู่ชุมชน

ปรัชญ� 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกระจายอำานาจและหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำาด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

ต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัย
 ต้นกาสะลอง หรือต้นปีบ เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา 
มดีอกสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธ์ิและคุณงามความดี ดอกมี
กลิ่นหอม เปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย กาสะลองเป็นไม้มงคล สถาน
ทีแ่ห่งใดปลกูไม้มงคลนีไ้ว้ จะน�ามาซึง่เกยีรตคิณุและชือ่เสยีงขจรขจายไปทัว่
สารทิศ กาสะลองมีล�าต้นท่ีแข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาวบานสะพรั่งโน้ม
ลงมา เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป

   ร�ชมงคลสัญลักษณ์
 ราชมงคลสัญลกัษณ์ เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพชิยัมงกฎุ 
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสง
สว่างในโลก ภายในรปูดอกบวับานเป็นรูปพระราชลญัจกร อนัเป็นตรา
ประจำาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่
ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
 ความวิจิตรแห่ง “ราชมงคลสัญลักษณ์” จักเป็นที่ประจักษ์และ
ชื่นชมจากชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ตระหนักในภารกิจ ที่จะเสริมสร้างให้การ
ศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือ
กำาเนดิมา และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

   สีประจำ�มห�วิทย�ลัย 
 สีนำ้าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
ที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ต้ังอยู่ในดินแดนท่ีเจริญ
รุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อัน
เป็นฐานความพร้อมในการเสรมิสร้างบณัฑตินกั
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า เป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้สืบไป

 สนีำา้ตาลทอง คือสกีลางทีเ่กดิจากการรวม
สี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับ
ทกุสไีด้ และท�าให้สนีัน้โดดเด่นสวยงาม เปรยีบ
ประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหาร
จัดการร่วมกับเขตพื้นที่ ในการสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน ออกไปพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ และด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
พึ่งพาตนเองได้

   พันธกิจ
1. จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

  อัตลักษณ์
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร การจัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความม่ันใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	เชียงใหม่	(เจ็ดลิน)
 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	เชียงใหม่	(เจ็ดยอด)
95/2 ถ.เชียงใหม่ – ล�าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	เชียงใหม่	(ดอยสะเก็ด)
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	เชียงใหม่	(จอมทอง)
199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เขตที่ตั้ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	น่ำน	
59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	ตำก	
41/1 ถนนพหลโยธิน ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 

มหำวิทยำลัยเทคโนโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	พิษณุโลก	
52 หมู่ 7 ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	ล�ำปำง	
200 หมู่ 17 ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ		เชียงรำย 
99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 



จากโรงเรยีนเกษตรกรรมสู่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลน่าน 

82 ปี สถาบันแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน 

ก่อตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซ่ึงในขณะน้ัน

นโยบายการศกึษาของรฐับาลในสมยันัน้ได้ก�าหนดให้มกีารศกึษา

วชิาชพีซ่ึงจดัให้เหมาะสมกบัภมิูประเภท เช่น กสิกรรม หตัถกรรม 

และพาณชิการ เพือ่เป็นพืน้ฐานความรูส้�าหรบัประกอบการเกษตร

กรรมและอุตสาหกรรม ต่าง ๆ

ต่อมาเม่ือระบบการศึกษามีการพัฒนาข้ึนทั้งบุคลากร ครู เครื่อง

มือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ในปี พุทธศักราช 2517 โรงเรียน

เกษตรกรรมน่านจงึได้รบัการยกฐานะให้เป็นวทิยาลัยเกษตรกรรม 

พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ได้แยกตัวจากกรม

อาชีวศึกษา และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเกษตรน่าน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518

ตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมา วิทยาเขตเกษตรน่านได้ก้าวพัฒนาการ

ศึกษาทางด้านอาชีพที่มีคุณภาพทั้งระดับต�่ากว่าปริญญา และ 

ระดับปริญญา ตลอดจน การวิจัย ส่งเสริมการศึกษาทางด้าน

วิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จนในปี พุทธศักราช 

2531  “รัชการที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้ากระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบนัเทคโนโลยรีาช

มงคล” กระทั่งในปี พุทธศักราช 2548

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ การบริหาร

จัดการสู่สถานบันศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของ

รัฐบาลด�าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได ้ยกฐานะเป ็น

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชงคล ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2548 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาเขตน่าน จึงได้รับ

การสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

น่าน”จนถึงปัจจุบัน

1					ป้ำยมหำวิทยำลัย

2  			อำคำรวิทยบริกำร

3 				บ้ำนพักข้ำรำชกำร

4 				กองกำรศึกษำ

5 				สำขำวิทยำศำสตร์และ

	 เทคโนโลยีกำรอำหำร

6					ศำลเจ้ำพ่อพุทธรักษำ

7					พระพิรุณ

8					อำคำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

9					อำคำรปฏิบัติกำรกลำง

10			อำคำรศิลปศำสตร์

11			ร้ำนค้ำสหกำรณ์

12			สนำมกีฬำเทนนิส

13			สนำมกีฬำบน

14			กองบริหำรทรัพกำร

15 		ส�ำนักงำนรองอธิกำรบดี

ที่ตั้ง : 59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว 

อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 0 5471 0259

โทรสาร : 0 5477 1398

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล

ล้�นน� 

น่�น

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� น่�น
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16			แผนกพัสดุ

17 		คณะวิศวกรรมศำสตร์

18 สำขำวิชำไฟฟ้ำ	

19	 สำขำวิชำเครื่องกล

20	 โรงช่ำงไม้

21	 สนำมเปตอง

23	 สนำมตะกร้อ

24	 สนำมบำสเก็ตบอล

25	 สนำมกีฬำกลำง

26	 ฝ่ำยบริกำร

27	 คลินิกเทคโนโลยี

28	 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ

29	 อำคำรอเนกระสงค์

30	 คณะวิทยำศำสตร์และ

	 เทคโนโลยีกำรเกษตร

31	 อำคำรไม้

32	 อำคำรพืชศำสตร์	2

33	 สำขำวิชำพืชศำสตร์

34	 คอกไก่

35	 คอกหมู

36	 คอกวัว

37	 บ้ำนพักข้ำรำชกำร

38	 โรงนม

39	 สำขำวิชำสัตวศำสตร์

40	 สำขำวิชำกำรประมง

Website 

คู่มือนักศึกษา 2563คู่มือนักศึกษา 25638 9



ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 0 5551 5900

โทรสาร : 0 5551 1833

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล
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มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ต�ก
มีเนื้อที่ประมำณ	230	ไร่	มีประวัติควำมเป็นมำ	ดังนี้
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โรงเรยีนประถมอาชพีช่างไม้ จากบนัทกึจดหมายเหตรุายวนัของครูใหญ่ นาย
ถาด  ค�าพุฒิ “วันที่ 17 สิงหาคม 2481 เป็นวันเปิดโรงเรียนประถมอาชีพ
ช่างไม้ ได้อาศัยโรงเรียนประจ�าจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม เรียนไป
พลางก่อน มีนักเรียนมาเรียน 7 คน ให้นายฉาย  เชื้อปรางค์ เป็นครูน้อย 

โรงเรียนการช่างตาก ได้ย้ายสถานที่ไปต้ังที่บริเวณวัดเวฬุวัน(วัดไผ่ล้อม) มี
อาคารเรยีนไม้ 2 ชัน้ หนึง่หลงั ข้างบนใช้เป็นหอพกันกัเรียนประจ�า มนีกัเรยีน
ประมาณ 80 คน ชั้นล่างเป็นห้องท�างานครู ห้องอาจารย์ใหญ่ และเป็น
ห้องเรียน 1 ห้อง มีโรงฝึกงานเป็นอาคารไม้ถาวรอยู่สามหลัง มีโรงฝึกงาน
แบบชัว่คราว โครงหลงัคาเป็นไม้มงุด้วยหญ้าคา (แฝก) อยู ่2 หลงั ร้ัวด้านหน้า
ทิศตะวันตกและด้านหลัง(ทิศเหนือ) เป็นรั้วลวดหนาม และปลูกต้นพู่ระหง
หนาทบึ มต้ีนสนเป็นแนวยาวคูก่บัพู่ระหง มมุหลงัด้านทศิใต้เป็นเคร่ืองก�าเนิด
ไฟฟ้า เครื่องสูบน�้าและหอสูงส�าหรับเก็บน�้า มีครู 10 กว่าคน มีนักเรียน 
400-500 คน กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนประถมช่างไม้ ปรับปรุง
และขยายการศึกษาให้สูงขึ้น ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างตาก

อาจารย์วีรพล ส สุจริตจันทร์ พร้อมคณะครูลงความเห็นว่า ควรใช้พื้นท่ี
โรงเรียนเกษตรกรรมตากเก่า ซึ่งได้ล้มเลิกกิจการไปแล้วให้เป็นสถานที่ตั้ง
โรงเรียนการช่างตากแห่งใหม่ อยูท่ีบ้่านหนองกะโห้ ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมือง 
ติดถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 230 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในปัจจบุนั โดยกรมอาชวีศกึษา กระทรวง
ศกึษาธกิาร ได้จดัท�าผังแม่บท วันที่ 2 มิถุนายน 2501 จึงได้ย้ายจากสถานที่
เดิมออกมาตั้งที่ปัจจุบัน

กรมอาชีวศึกษา ได้ท�าการยุบโรงเรียนการช่างสตรีตาก ให้โอนเข้ามาอยู่กับ
โรงเรียนการช่างตาก เพื่อจะยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคนิคต่อไป

กรมอาชวีศกึษา ยกฐานะโรงเรียนการช่างตาก เป็น วทิยาลยัเทคนคิตาก โดย
มีการเปิดสอนในระดับประโยคอาชีวะชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – 
ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วัน
ที่ 16 มกราคม 2510 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม  กิตติขจร 
เป็นประธานท�าพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิคตาก ในปีนี้ได้มีการอัญเชิญองค์พระ
วิษณุกรรม จากหน้าอาคาร 1 มาประดิษฐานบริเวณหน้าโรงหล่อโลหะ เป็น
สถานที่ประดิษฐานจวบจนปัจจุบัน ในปีนี้ได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงรวม 7 แผนกวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 และเปลี่ยน
ชื่อวิทยาเขตเทคนิคตากเป็น วิทยาเขตตาก ยังคงจัดการศึกษาระดับ ปวช. 
และ ปวส.

รัฐบาลตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงประปรมาภิไธย 
โปรดเกล้าพระราชทานพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยให้มมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ�านวน 9 มหาวทิยาลยั วทิยาเขต
ตาก เป็นสถานศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตามมาตรา 
65 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

1	 วิหำรหลวงพ่อมงคล

2	 อำคำรอ�ำนวยกำร

3	 อำคำรวิทยบริกำร

4	 อำคำร	4

5	 อำคำรเรียนรวมคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

6		 อำคำร	7

7		 อำคำร	8

8		 อำคำร	3

9		 อำคำรคหกรรมศำสตร์

10	 อำคำร	6	(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

11		 อำคำร	5	

12		 อำคำรแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง

12 	 A.อำคำรปฏิบัติกำรแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง

13		 โรงหล่อโลหะ

14 	 ลำนพระวิษณุ

15		 อำคำรแผนกวิชำช่ำงโลหะ

16		 อำคำรเรียนวิศวกรรมอุตสำหกรรม

17		 โรงฝึกงำน

18		 อำคำรคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์	

					 (ตึกส้ม)

19	 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน

20	 ศูนย์ท�ำควำมเย็น

21	 ศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ

22		 อำคำรเรียนรวมคณะวิศวกรรมศำสตร์	(ENG)

23		 อำคำร	9	

24		 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

25		 อำคำรช่ำงยนต์

26		 อำคำรช่ำงจักรกลหนัก/วิศวกรรมเครื่องกล

27		 ฝ่ำยยำนพำหนะ

28		 อำคำรอเนกประสงค์

29		 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

30		 โรงอำหำรและโรงยิม

31		 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ

32 	 อำคำรส�ำนักงำนคณะวิทย์ฯ

33		 อำคำรแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

34		 อำคำรแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ

35		 หอพักนักศึกษำ	(หอพักเวียงหลวง)

Website 
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เดมิชือ่ว่า “โรงเรยีนเกษตรกรรมพษิณโุลก” หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม 

“เกษตรบ้านกร่าง” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2496 เริ่ม

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอพักโรงฝึกงานของ

โรงเรียนเกษตรกรรม พิษณุโลก ในพื้นที่คลองครอบต�าบลบ้าน

กร่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนเกษตรกรรม

พษิณโุลก เป็นวทิยาลัยเกษตรกรรมพษิณโุลก สังกดักรมอาชวีศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายเข้าเรียนในหลักสูตร 3 ปี

มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ�านาจการบริหารราชการ

บางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกจึงได้รับการพิจารณา

จากทางราชการให้เปลีย่นชือ่เป็นวทิยาเขตเกษตรพษิณโุลกตัง้แต่

ปีการศกึษา 2520 เป็นต้นมาโดยด�าเนนิการสอนระดบั ปวช.และ

ปวส.แผนกเกษตรกรรมสาขาต่าง ๆ

วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราชทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานชือ่ใหม่แก่ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา

ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก 

จึงได้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาเขตพิษณุโลก” หรือนามเรียกขานว่า 

“ราชมงคลพิษณุโลก”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตพิษณุโลก ได้ยกฐานะเป็น 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก” มาจนถึง

ปัจจุบัน

A 				ป้อม	รปภ.

1					อำคำร	1	อำคำรอ�ำนวยกำร 18				สนำมกีฬำกลำง

2  			อำคำร	2	อำคำรปฏิบัติกำรรวม	 19 			โรงอำหำร

3 				อำคำร	3	อำคำรสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 20 			อำคำรปฏิบัติงำนพื้นฐำนช่ำง

4 				อำคำร	4	อำคำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร	 21 			อำคำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกลเกษตร

5 				อำคำร	5	อำคำรหอพักอำจำรย์		 22				โรงปฏิบัติงำนช่ำงเชื่อม

6					อำคำร	6	กองกำรศึกษำ/วิชำกำร/ทะเบียน	 23 			โรงปฏิบัติงำนช่ำงยนต์

7					อำคำร	7	อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์	 24 			โรงงำนแปรรูปผลิตผลทำงเกษตร

8					อำคำร	8	อำคำรสำขำวิชำสัตวศำสตร์	 25   	โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรฯ

9					อำคำร	9	อำคำรสำขำวิชำพืชศำสตร์	 26 			บริเวณเพำะเลี้ยงสัตว์น้�ำ

10			อำคำร	10	อำคำรปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์	 27				โรงปฏิบัติงำนอำหำรสัตว์

11			อำคำร	11	อำคำรเรียนรวม	1	 28 			โรงเลี้ยงไก่พื้นเมือง

12			อำคำร	12	อำคำรคณะบริหำรฯและศิลปะศำสตร์	 29  		โรงเลี้ยงไก่ไข่

13			อำคำร	13	อำคำรสำขำวิชำประมง	 30 			โรงเลี้ยงสุกร	และบ้ำนพัก

14			อำคำร	14	อำคำรวิทยบริกำรฯ/(ห้องสมุด)		 31				อำคำรฝึกอบรม

15 		อำคำร	15	อำคำอเนกประสงค์	/	ร้ำนกำแฟสด	 32				โรงเรือนขยำยพันธุ์พืช

16			อำคำร	16	อำคำรคณะวิทยำศำสตร์ฯ/ปฏิบัติกำรฯ	 33				โรงสีข้ำวรำชมงคล	/	โรงเรือนเมล่อน

17			อำคำรหอประชุมบ้ำนกร่ำง	50	ปี	 34  		ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง : 52 หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านกร่าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 

0 5529 8439, 0 5529 8440  

โทรสาร : 055262789

E-mail : rmutl.phitsanulok@gmail.

com

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล

ล้�นน� 

พิษณุโลก

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� พิษณุโลก 
มีเนื้อที่ทั้งหมด	572	ไร่	3	งำน	15	วำ	

ให้ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอเมือง	ใช้ประโยชน์	25	ไร่
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แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� พิษณุโลก

Website 
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เดิมชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ” เป็นสถาบันการศึกษา

วิชาชีพประจ�าภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2500  

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 มีการโอนวิทยาลัยเทคนิคภาค

พายัพ ไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยใช้ชื่อว่า 

“วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วทิยาเขตเทคนคิภาคพายพั” 

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ผลติครอูาชวีศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจัดการ

ศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี และ ระดับ

ปรญิญาตรี  ให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม พฒันาระบบการเรยีน

การสอนที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล วทิยาเขตภาคพายพั” โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม

ใหม่ให้กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล” อันหมายถึงสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระ

ราชา มวีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาและจดัการศกึษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายแห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงานในการ

สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ได้รับ

การยกวทิยฐานะเป็น “มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล” ตามพ

ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ประกอบไปด้วย 6 พืน้ที ่คอื พืน้ทีเ่ชยีงใหม่ (ส่วนกลาง) พืน้ท่ีน่าน 

พื้นท่ีตาก พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ล�าปาง และพื้นท่ีเชียงราย มีการ

จัดการเรียนการสอน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 

 1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ที่ตั้ง : 
 เจ็ดลิน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก 
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 เจ็ดยอด 95/2 ถ.เชียงใหม่ - ล�าปาง 
 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 ดอยสะเก็ด 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง  
 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 จอมทอง 199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง 
 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล

ล้�นน� 

เชียงใหม่

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่
ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่เมืองโบรำณ	เวียงเจ็ดลิน		หรือเมืองเชษฎบุรี

พ
.ศ

.2
51

8
พ

.ศ
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51
8

พ
.ศ

.2
54
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แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)
128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

พ
.ศ

.
25

00

1  อำคำรอ�ำนวยกำร

2  ศำลำรำชมงคล

3  อำคำรบริหำรธุรกิจ	(บธ.1)

4  อำคำรบริหำรธุรกิจ	(บธ.	2)

5  โรงอำหำร

6  อำคำรบริหำรธุรกิจ	(บธ.3)

7		 ช่ำงกลโรงงำน	(ชก.)

8  อำคำรช่ำงโลหะ	(ชล.1)

9		 อำคำรช่ำงโลหะ	(ชล.2)

10		 วิศวกรรมอุตสำหกำร	(อส.)

11		 ค.อ.บ.ไฟฟ้ำก�ำลัง

12		 เทคนิคอุตสำหกรรม	(ทอ.1)

13		 เทคนิคอุตสำหกรรม	(ทอ.2)

13A	เทคนิคอุตสำหกรรม	(ทอ.3)

14		 ออกแบบเครื่องเรือน	(อร.)

15		 ไฟฟ้ำก�ำลัง	(ฟฟ.)

16  ค.อ.บ.ไฟฟ้ำสื่อสำร	A

17		 ค.อ.บ.ไฟฟ้ำสื่อสำร	B

18		 อิเล็กทรอนิกส์	(อท.)

19		 เทคนิคคอมพิวเตอร์	(ทค.1)

20		 เทคนิคคอมพิวเตอร์	(ทค.2)

21		 ศูนย์แมคคำทรอนิกส์

23		 อำคำรศึกษำทั่วไป	(ศท.)

24 - 28		อำคำรช่ำงยนต์	(ชย.)

29		 อำคำรโยธำ	(ยธ.1)

30		 อำคำรโยธำ	(ยธ.2)

31		 อำคำรโยธำ	(ยธ.6)

32		 อำคำรโยธำ	(ยธ.5)

33		 อำคำรช่ำงกลเกษตร	(กษ.)

34		 อำคำรเหมืองแร่	(มร.1)

35		 อำคำรเหมืองแร่	(มร.2)

35A	เทคโนโลยีเหมืองแร่	(มร.1)

36		 อำคำรสถำปัตยกรรม	(สถ.)

37		 โรงงำนสถำปัตยกรรม

38		 สถำปัตยกรรมภำยใน	(สน.)

39		 สถำปัตยกรรมไทย	(สถ.ท.)

N

40		 ภูมิสถำปัตยกรรม	(ภส.)

41		 หอสมุดรำชมงคล

42		 อำคำรเครื่องกล	(คก.)

43		 อำคำรเรียนรวม	(รร.)

44		 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ

45		 เตำเผำขยะ

46		 อำคำรโยธำ	(ยธ.4)

47		 อำคำรโยธำ	(ยธ.7	–	ยธ.8)

48		 ป้อมยำม

49		 อำคำรปฏิบัติเทคนิคคอมฯ

50		 อำคำรจอดรถมหำวิทยำลัย

51		 โยธำ	3	(ยธ.3)

52		 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ	

	 56	พรรษำ

พ.ศ. 2500 - 2518 พ.ศ. 2518 - 2532 พ.ศ. 2532 - 2548 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

Website 
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แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

98	หมู่	8	ต.ป่ำป้อง	อ.	ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	50220

แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
95/2	ถนนเชียงใหม่	–	ล�ำปำง	ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	53000

แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่ (จอมทอง)
199	หมู่	21	ต.บ้ำนหลวง	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	50160

1		 อำคำรเรียนภำคทฤษฎีและศิลปกรรม	(อำคำร1)

2  อำคำรเรียนเขียนแบบและโสตทัศนศึกษำ	

	 (อำคำร2)

3		 อำคำรปฏิบัติงำนประติมำกรรม	(อำคำร3)

4		 อำคำรเรียนรวมและศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ	

				 อนุรักษ์ภูมิปัญญำล้ำนนำ

5  อำคำรปฏิบัติงำนถ่ำยภำพทำงกำรพิมพ์	

	 (อำคำร5)

6		 ห้องสมุด	(อำคำร9ชั้น1)

7		 อำคำรปฏิบัติงำนเครื่องปั้นดินเผำ	(อำคำร7)

8		 อำคำรทดสอบดินปั้นและน้�ำเคลือบ	(อำคำร8)

9		 อำคำรออกแบบสื่อสำร	(อำคำร9)

10		 อำคำรปฏิบัติกำรและทดสอบบรรจุภัณฑ์	

	 (อำคำร10)

1 		 อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี	(C1)

2			 อำคำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร	(C2)

3			 อำคำรเรียนรวมวิศวกรรมศำสตร์	(C3)

4			 อำคำรปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ	(C4)

5			 อำคำรศูนย์วิจัยฯ	(C5)

6			 อำคำรปฏิบัติกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฯ

7			 อำคำรเรียนวิทยำลัยเทคโนโลยี

1			 อำคำรศรีล้ำนนำวิทยำนุสรณ์

2			 อำคำรเรียนรวม	A

3			 อำคำรเรียนรวม	B

4			 อำคำรโรงอำหำร

5 		 ศำลำเอนกประสงค์

6			 อำคำรเรียน

7			 ศำลำธรรม

8			 หอพักนักศึกษำ

9			 หอพักบุคลำกร

N
N

N

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

เทศบาลต�าบล
ช้างเผือก

โรงเรียนพาณิชยการล้านนา 
เชียงใหม่

11		 โรงฝึกงำนออกแบบเครื่องประดับและเตรียมดินปั้น			

					 (อำคำร11)

12		 โรงฝึกงำนท�ำพิมพ์และหล่อปูนพลำสเตอร์	 

	 (อำคำร12)

13  โรงอำหำร

14		 อำคำรปฏิบัติงำนเครื่องประดับและอัญมณี		

	 (อำคำร14)

15		 องค์พระวิษณุ

16		 อำคำรบ้ำนพักอำจำรย์

17 - 21		บ้ำนพัก	1-5

22		 อำคำรสถำนที่	

8			 อำคำรปฏิบัติกำร	1	2	3	และ	4

9			 ศูนย์เซรำมิก

10  อำคำรเพำะปลูก

11		 โรงอำหำร

12		 หอพักนักศึกษำชำย

13		 หอพักนักศึกษำหญิง

14		 อำคำรที่พักบุคลำกร

คู่มือนักศึกษา 2563คู่มือนักศึกษา 256316 17



A	 ป้ำยมหำวิทยำลัย

B	 ป้อมยำม

C	 ศำลเจ้ำพ่อช้ำงเผือก

D	 เสำธง

E	 หอพระ

G	 โรงอำหำร

H	 อำคำรปฏิบัติกำรประมง

I	 สนำมฟุตบอล

1	 อำคำร	3	สำขำพืชศำสตร์

 - สำ�นักส�ข�พืชศ�สตร์ (ชั้น 1 )

2	 อำคำร	2	คณะวิศวกรรมศำสตร์

 - สำ�นักง�นคณะวิศวกรรรมศ�สตร์ 

 (ชั้น1)

3	 อำคำร	13	สำขำสัตวศำสตร์

 - สำ�นักง�นคณะวิทย�ศ�สตร์และ

 เทคโนโลยีก�รเกษตร (ชั้น1)

4	 อำคำร1	อำคำรอ�ำนวยกำร	ด้ำนหน้ำ

 - ฝ่�ยประช�สัมพันธุ์

 - ฝ่�ยพัสดุ

 - ฝ่�ยก�รเงินกองคลัง

 - ฝ่�ยทรัพย�กรมุนษย์

 - ฝ่�ยบริก�ร

 - ฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์

5	 อำคำร	5	สำขำประมง

6	 อำคำร	7	อำคำรอเนกประสงค์

7	 อำคำร	6	สำขำกำรบัญชี

8	 อำคำร	11	คณะบริหำรธุรกิจและ

	 ศิลปศำสตร์

9	 อำคำร	10	ปฏิบัติกำรกลำง

10 อำคำร	14	เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ	

	 80	พรรษำ

11	 อำคำร	8	อำคำรศูนย์วัฒนธรรม

	 ศึกษำ

12	 อำคำร	9	สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์

13	 อำคำร	11	คณะบริหำรธุรกิจและ

	 ศิลปศำสตร์

14	 อำคำร	13	สำขำสัตวศำสตร์

15	 อำคำร	ส.1-ส.2

16	 อำคำร16	กิจกำรนักศึกษำ

 - ง�นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศึกษ�

 - ฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�

 - ง�นสวัสดิก�รนักศึกษ�

 - ง�นนักศึกษ�วิช�ทห�ร(ร.ด.)

 - ง�นกิจกรรม-ง�นกีฬ�

17	 อำคำร1	อำคำรอ�ำนวยกำร 

	 ด้ำนหลัง

 - ฝ่�ยวิช�ก�ร

 - ง�นทะเบียน

 - ฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร

 - สำ�นักง�นกองก�รศึกษ�

18	 อำคำร	18	สำขำอุตสำหกรรมเกษตร

19	 อำคำร	15	วิทยบริกำร

	 เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษำ

 - ห้องสมุด (ชั้น3-4)

 - ฝ่�ยวิทยบริก�ร(ชั้น5)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ล�าปาง ตั้งอยู่

กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง ห่างจากตัวเมืองล�าปางประมาณ 12 กิโลเมตร 

สภาพพื้นที่เดิมของสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ดอน เป็นป่าละเมาะ การ

บุกเบิกพื้นที่ในระยะเริ่มต้นนั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วน

ใหญ่ ต้นสงักดัเดมิ คอื กรมอาชีวศกึษา ได้จดัสรรงบประมาณเพือ่

บกุเบกิพืน้ทีแ่ละสร้างอ่างเกบ็น�า้ อาคารเรยีน และอาคารบ้านพกั

ครู – อาจารย์ ตามงบประมาณ ที่ได้รับโดยเปิดรับนักศึกษา เข้า

เรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา วิทยาเขตล�าปาง 

มีพื้นที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึก

อบรมการเกษตรล�าปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

กระทรวงศึกษาธกิาร ได้จดัตัง้วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 1 หน้า 

1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งใน

กระทรวงศึกษาธกิาร และได้แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา 

จ�านวน 28 แห่งมาขึ้นต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน

การรวมหน่วยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ 

ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล�าปางมาด้วย และได้เปล่ียนช่ือ

ใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตร

ล�าปาง”

เม่ือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดยุเดช รชักาลที ่9 เป็น “สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต่วัน

พุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ดังนั้นสถาบันแห่งนี้จึง

ได้รบัพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา เขตพื้นที่ล�าปาง” จนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้ง : 200 หมู่ 17 ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 52000

โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8   

โทรสาร : 0 5434 2549

E-mail : https://lpc.rmutl.ac.th/

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล

ล้�นน� 

ลำ�ป�ง

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ลำ�ป�ง
มีเนื้อที่ทั้งหมด	1,381	ไร่	
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แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ลำ�ป�ง

N
Website 
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เชียงราย

ดอกลีลาวดี

N

1
2

3 4

5

6

 7
 8

 9

10
11

12
13 14

15

16

18

17

N

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 0 5372 3979  

โทรสาร : 0 5372 3977-8

Website : www.chiangraicampus.

rmutl.ac.th

พื้นที่การศึกษาและที่ตั้ง

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล

ล้�นน� 

เชียงร�ย

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงร�ย
ต้ังอยู่ท่ีบริเวณ	“นิคมแม่ลำว”	กิโลเมตรท่ี	799	มีพื้นท่ีรวมประมำณ	
5,000	ไร่	ลักษณะพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีภเูขำ	3,500	ไร่	และเป็นพืน้ทีร่ำบ	1,500	
ไร่	โดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยปัจจุบัน	740	ไร่	2	งำน	18	ตำรำงวำ	มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่รำบต่อเนื่องกับพื้นที่ลำดเชิงเขำ

แผนที่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงร�ย

1	 ป้ำยมหำวิทยำลัย

2	 สนำมกีฬำและนันทนำกำร

3	 หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม

4	 ศูนย์วิจัย

5	 สระว่ำยน้�ำในร่ม

6		 อำคำรเรียนรวม

7		 หอสมุด

8		 ร้ำนค้ำ	(สหกิจศึกษำ)

9		 กิจกำรนักศึกษำ

10	 หอพักนักศึกษำ

11		 COMPLEX

12		 ADMIN

13 	 อำคำรเรียนรวม

14		 ศูนย์สอบเทียบวัดเครื่องมือ

15 	 ที่พักบุคลำกร

16		 คณะบริหำรธุรกิจและศิลศำสตร์

17		 คณะวิศวกรรมอุตสำหกำร

18		 คณะวิศวกรรมโยธำ
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แนวคิดการจัดตั้ง :
 เพือ่เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพฒันาไปสู่ท้องถิน่
ชนบทและเฉลิมฉลอง ในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539
 1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้า
หมายด�าเนนิงาน ในเขตภาคเหนอืตอนบน และในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 4 
ชาติทีเ่รยีกว่า “ส่ีเหลีย่มเศรษฐกจิ” ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร
     2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับกลาง 
จนถึงระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการโดย
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ
     3. เป็นสถาบนัการศกึษาทีมุ่ง่ค้นคว้าทดสอบ ศกึษาทดลองและวจัิย
พฒันาองค์ความรูใ้หม่ๆ เพือ่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมภูมิภาค
     4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ให้ค�า
ปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการ

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย
ได้รบัการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวนัที ่3 มกราคม พ.ศ.2539 
เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้น
เป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เขตส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจ ตั้งอยู ่ในเขตต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วธิกีารฝากเรยีนทีว่ทิยาเขตภาคพายพั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

แล้วจึงย้ายมาเปิดท�าการเรียน การสอนที่จังหวัดเชียงราย 

ในปีการศึกษา 2548 เป็นปีแรก ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลคล เป็นวิทยาเขต 1 ใน 6 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งตั้งอยู ่ในเขตจังหวัดเชียงราย 
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใน 2 คณะ คือ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

Website 
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คณ
ะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์

หลักสูตร

หลักสูตร
พื้นที่ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

น่ำน ตำก พิษณุโลก เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย

บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

ปวส.การตลาด

ปวส.การจัดการ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.การท่องเที่ยว

บช.บ.การบัญชี

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

คณะ
บริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์์

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

ตำาแหน่ง ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน

ดร.พวงทอง  วังราษฎร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์

คณบดี

รองคณบดี มทร.ล้านนา น่าน

รองคณบดี มทร.ล้านนา ตาก

รองคณบดี มทร.ล้านนา พิษณูโลก

รองคณบดี มทร.ล้านนา ลำาปาง

รองคณบดี มทร.ล้านนา เชียงราย

Website 
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คณ
ะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร

หลักสูตร

หลักสูตร
พื้นที่ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

น่ำน ตำก พิษณุโลก เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

ปวส.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร

ปวส.พืชศาสตร์

ปวส.ประมง

ปวส.สัตวศาสตร์

ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์

วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.เกษตรศาสตร์

วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

คณะ
คณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีก�รเกษตร

เว็บไซต์ : https://sat.rmutl.ac.th/ โทรศัพท์	:	0 5392 1444 ต่อ 1024 โทรสำร	:	0 5392 1444 ต่อ 1024

ตำาแหน่ง ผู้บริหารคณะ

ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  ยาทะเล

ดร.โสภณา  สำาราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

คณบดี

รองคณบดี มทร.ล้านนา น่าน

รองคณบดี มทร.ล้านนา ตาก

รองคณบดี มทร.ล้านนา พิษณูโลก

รองคณบดี มทร.ล้านนา ลำาปาง

Website 
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คณ
ะวิศวกรรมศ�สตร์

หลักสูตร

คณะ
คณะวิศวกรรมศ�สตร์

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

ตำาแหน่ง ผู้บริหารคณะ

ดร.กิจจา  ไชยทนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร  ไชวงศ์ 

นายขวัญชัย  เทศฉาย

นายแมน  ฝักทอง

รศ.วันไชย  คำาเสน เจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ

คณบดี

รองคณบดี มทร.ล้านนา น่าน

รองคณบดี มทร.ล้านนา ตาก

รองคณบดี มทร.ล้านนา พิษณูโลก

รองคณบดี มทร.ล้านนา ลำาปาง

รองคณบดี มทร.ล้านนา เชียงราย

หลักสูตร
พื้นที่ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

น่ำน ตำก พิษณุโลก เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปวส.ไฟฟ้า

ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

ปวส.ช่างโลหะ

ปวส.ช่างกลโรงงาน

ปวส.ช่างยนต์

ปวส.ช่างกลเกษตร

ปวส.ช่างจักรกลหนัก

ปวส.ช่างก่อสร้าง

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
การควบคุมอัตโนมัติ

Website 
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คณ
ะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

หลักสูตร

หลักสูตร
พื้นที่ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

น่ำน ตำก พิษณุโลก เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย

ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร

ศล.บ.ทัศนศิลป์

สถ.บ.สถาปัตยกรรม

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ

คณะ
คณะศิลปกรรมและ

สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

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

ตำาแหน่ง ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Website 
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วิทย�ลัยเทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร

หลักสูตร

หลักสูตร
พื้นที่ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

น่ำน ตำก พิษณุโลก เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย

ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ

ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

คณะ
วิทย�ลัยเทคโนโลยีและ

สหวิทย�ก�ร

98 หมู่ 8 ตำาบลป่าป้อง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 เว็บไซต์ : https://college.rmutl.ac.th              โทรศัพท์ : 053-266516 ต่อ สำานักงานวิทยาลัย 2001 วิชาการ 2012  โทรสาร : 053-266518 ต่อ 2002

ตำาแหน่ง ผู้บริหารคณะ

ดร.นพดล  มณีเฑียร

นายวัชรัตน์ ถมทอง

นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย

นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ 

Website 
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ปฏิทินก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563
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สรุปข้อกำ�หนดสำ�คัญสำ�หรับก�รลงทะเบียน
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

การลงทะเบียน (หมวดที่ 4 ในข้อบังคับฯ)

1.  นักศึกษาต้องลงทะเบียนและชำาระค่าบำารุงการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

  มหาวิทยาลัยกำาหนด

2.  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อกำาหนดของ

  หลักสูตร

3.  สำาหรับภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 

 3.1. 22 หน่วยกิต สำาหรับระดับปริญญาตรี

 3.2. 24 หน่วยกิต สำาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4.  สำาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

5.  การลงทะเบียนที่มีจำานวนหน่วยกิตนอกเหนือไปจากข้อ 3 และ 4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

  ปรึกษาและขออนุมัติจากคณบดี เป็นราย ๆ ไป

6.  หากนักศึกษาชำาระค่าบำารุงการศึกษาหลังจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท 

7.  หากพ้นกำาหนดชำาระค่าบำารุงการศึกษาโดยเสียค่าปรับ นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออก 

8.  นกัศกึษาท่ีไม่ประสงค์จะลงทะเบยีนในภาคการศกึษาท่ี 1 หรอื 2 ต้องทำาเรือ่งขอรกัษาสภาพนกัศกึษาภายใน 

  30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำาหนด นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออก

  * นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาฤดูร้อน

9.  นกัศกึษาท่ีประสงค์ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาฤดรู้อน ต้องชำาระค่าลงทะเบยีนภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด  

  หากพ้นกำาหนด การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

10. การลงทะเบียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับก่อน หากไม่ปฏิบัติตาม 

  การลงทะเบียนในวิชานั้นเป็นโมฆะ

11. รายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการเรียน กรณีดังนี้

    ถอนรายวิชาภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2

    ถอนรายวิชาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

12. รายวชิาทีถ่อนจะปรากฏอกัษร ถ หรอื W ในใบแสดงผลการเรยีน กรณถีอนรายวชิาภายหลงัจากกำาหนดการ

  ในข้อ 1 แต่ไม่เกินกำาหนดดังนี้

    12 สัปดาห์ สำาหรับภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2

    5 สัปดาห์ภาคการศึกษาฤดูร้อน
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การเทียบโอนผลการเรียน

การประเมินผลการศึกษาและการคิดระดับคะแนนเฉลี่ย

1. นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก

 ที่เข้าเป็นนักศึกษา 

2. ให้นกัศกึษา ระบุรายวชิาทีต้่องการเทยีบโอนพร้อมระดบัคะแนนทีไ่ด้รบั ส่งอาจารย์ทีป่รกึษาภายในระยะเวลา

 ที่กำาหนด

3. รายวิชาที่จะสามารถเทียบโอนได้ ต้องมีระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า ค หรือ C  

4. จำานวนหน่วยกิตที่จะสามารถเทียบโอนได้ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 75 ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

5. รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน จะได้รับการบันทึกเป็น TC ในใบแสดงผลการศึกษา

6. รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่นำามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7. รายวิชาที่จะเทียบโอนได้เป็นไปตามประกาศของคณะ

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แสดงไว้ดังตารางต่อไปนี้

คะแนน (a) ระดับคะแนน

(Grade)

(b) ค่าระดับคะแนน

ต่อหน่วยกติ

(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 

การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา

การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

1. นำาค่าตัวเลขในช่อง (b) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต คูณ จำานวนหน่วยกิตรายวิชา ผลลัพธ์เรียกว่า ผลคูณ

 รายวิชา

2. นำาผลคูณรายวิชามาบวกรวมกัน (ไม่รวมรายวิชาที่ถอน) ผลลัพธ์เรียกว่า ผลคูณรวมประจำาภาค

3. นำาจำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นมาบวกรวมกัน (ไม่รวมรายวิชาที่ถอน) ผลลัพธ์เรียกว่า 

 หน่วยกิตรวมประจำาภาค

4. คำานวณตามสมการต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยที่คำานวณจากระดับคะแนนที่ได้รับและจำานวนหน่วยกิตที่ลง

ทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่ถอน) ซึ่งมีขั้น

ตอนดังนี้

1. นำาค่าตัวเลขในช่อง (b) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต คูณ จำานวนหน่วยกิตรายวิชา ผลลัพธ์เรียกว่า ผลคูณ

 รายวิชา

2. นำาผลคณูรายวชิาของทกุรายวชิาทีล่งทะเบยีนตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกมาบวกรวมกนั ผลลพัธ์เรียกว่า ผลคณู

 รวมสะสม (ไม่รวมรายวิชาที่ถอน)

3. นำาจำานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบยีนท้ังหมดตัง้แต่ภาคการศึกษาแรกมาบวกรวมกนั (ไม่รวมรายวชิาท่ีถอน) ผลลพัธ์

 เรียกว่า หน่วยกิตรวมสะสม

4. คำานวณตามสมการต่อไปนี้

ก�รคิดระดับคะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยประจำาภาค  = 
  ผลคูณรวมประจำาภาค

หน่วยกิตรวมประจำาภาค 

ผลหารที่ได้รับ	ให้ใช้ทศนิยม	2	ต�าแหน่ง	ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง

คะแนนเฉลี่ยประจำาภาค  = 
  ผลคูณรวมสะสม

หน่วยกิตรวมสะสม

ผลหารที่ได้รับ	ให้ใช้ทศนิยม	2	ต�าแหน่ง	ทศนิยมต�าแหน่งถัดไปให้ปัดทิ้ง
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การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในกรณี

เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. ลงทะเบียนซำ้าเพื่อแก้ระดับคะแนน ต หรือ F

 ให้คดิจำานวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนครัง้ล่าสดุเพยีงครัง้เดยีว โดยไม่ต้องนำาหน่วยกิตทีล่งทะเบยีนไว้ในภาคการ

 ศึกษาก่อนหน้ามารวมในการคำานวณ

2. ลงทะเบียนซำ้าเพื่อปรับระดับคะแนน ง, ง+ หรือ D, D+ (การเรียนเน้น)

 2.1 ให้คิดจำานวนหน่วยกิต และระดับคะแนนที่ได้รับในครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว 

 2.2 ให้ลบระดับคะแนนที่ได้รับและจำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาก่อนหน้า สำาหรับการ

   คำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่เรียนเน้น

 2.3 ไม่ต้องแก้ไขระดับคะแนนเฉลี่ยประจำาภาค และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาก่อนหน้า

 2.4 ศกึษาตวัอย่างการคำานวณคะแนนเฉลีย่สะสมสำาหรบัการเรยีนเน้นได้จากประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

   ราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557

1. ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าสองเท่าของระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยกิตสะสม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สำาหรับการพ้นสภาพ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(สภาพการเตือน)

0 – 29 0.00 0.01 – 1.49

30 – 59 ตำ่ากว่า 1.50 1.50 – 1.74

60 – ก่อนครบตามหลักสูตร ตำ่ากว่า 1.75 1.75 – 1.99

ครบตามหลักสูตร ตำ่ากว่า 2.00 1.90 – 1.99

มี สิ ท ธิ์ ยื่ น คำ า ร ้ อ ง ขอล งทะ เบี ย น เ รี ยนซำ้ า 

ในรายวิชาที่ได ้รับคะแนนตำ่ากว ่า ก หรือ A  

เพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 

ภายในกำาหนดระยะเวลา 3 ภาคการศกึษารวมภาค

การศกึษาฤดรู้อน แต่ไม่เกนิระยะเวลาสองเท่าของ

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร

ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

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. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 1/2554

 ผลคูณ (เกรด x หน่วยกิต) ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 61.5 / 20 = 3.07

2. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

 ผลคูณสะสม / จำานวนหน่วยกิตสะสม : 61.5 / 20 = 3.07 

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 (ปีการศึกษาที่ 1)

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 (ปีการศึกษาที่ 1)

ตัวอย่�งก�รคำ�นวณระดับคะแนน กรณี เรียนซำ้� และ เรียนซำ้� 

ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

1 22000001 Elementary Statistics C 3 6.0

2 22012105 Calculus 1 for Engineers C+ 3 7.5 เรียนซำ้า

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

รวมประจำาภาค 17 46.0

รวมสะสม (20–3) +17 107.5
1.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 2/2554

ผลคูณที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 46 / 17 = 2.70

2.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[ผลคูณสะสม (61.5) – ผลคูณวิชาที่เรียนซำ้าจากภาคการศึกษาก่อน (0)  + ผลคูณที่ได้รับจากภาคการศึกษานี้ (46)]

[หน่วยกิตสะสม (20) – หน่วยกิตรายวิชาที่เรียนซำ้า (3) + หน่วยกิตลงทะเบียนภาคการศึกษานี้ (17)]

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

รีเกรดภาคการศึกษาถัดไป (1/2555)

ถ้ามกีารรเีกรดนำาผลคณู

ไปหักลบกบัผลคณูสะสม

ในภาคการศกึษาทีร่เีกรด 

และให้คงระดับคะแนน

ประจำาภาคการศึกษานี้

ไว้เช่นเดิม
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ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

 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

รวมประจำาภาค 21 48.0

รวมสะสม 55-3 = 52 151.0
1. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 1/2555

ผลคูณ (เกรด x หน่วยกิต) ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 48 / 21 = 2.28

2. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[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

ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

 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 เรียนซำ้า

 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

รวมประจำาภาค 21 60.0

รวมสะสม 73-6 = 67 206.5
1.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 2/2555

ผลคูณ (เกรด x หน่วยกิต) ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 60 / 21 = 2.85

2.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

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

[หน่วยกิตสะสม (52) – หน่วยกิตรายวิชาที่รีเกรด (3) – หน่วยกิตวิชาเรียนซำ้า (3) + หน่วยกิตภาคการศึกษานี้ (21)]

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

รีเกรดวิชาลำาดับที่ 5 จากภาคการศึกษาก่อนหน้า (2/2554)

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 (ปีการศึกษาที่ 2)

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2555 (ปีการศึกษาที่ 2)

ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

 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

รวมประจำาภาค 22 36.5

รวมสะสม 89-0 = 89 243.0
1. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 1/2556

ผลคูณ (เกรด x หน่วยกิต) ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 36.5 / 22 = 1.65

2. การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

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

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

ลำาดับ รหัสวิชา วิชา เกรด หน่วยกิต ผลคูณ สภาพลงทะเบียน

 1  31072303   Mechanical Design 1 B 3   9.0

 2  310732041   Refrigeration D+ 3 4.5

 3  31074201   Dynamics C+ 3 7.5 เรียนซำ้า

 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

รวมประจำาภาค 20 34.5

รวมสะสม 109-3 = 106 277.5
1.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคการศึกษา 2/2556

ผลคูณ (เกรด x หน่วยกิต) ที่ได้รับในภาคการศึกษานี้ / จำานวนหน่วยกิตรวมภาคการศึกษานี้ : 34.5/20 = 1.72

2.  การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

[ผลคูณสะสม (243) – ผลคูณวิชาที่เรียนซำ้าจากภาคการศึกษาก่อน (0) + ผลคูณภาคการศึกษานี้ (34.5)]

[หน่วยกิตสะสม (89) – หน่วยกิตรายวิชาที่เรียนซำ้า (3) + หน่วยกิตภาคการศึกษานี้ (20)]

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

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 (ปีการศึกษาที่ 3)

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 (ปีการศึกษาที่ 3)

ผลการศึกษา เกรดเฉลี่ย หน่วยกิตลงทะเบียน หน่วยกิตสอบได้

สะสมทั้งหมด 2.61 106 100

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

คู่มือนักศึกษา 2563คู่มือนักศึกษา 256342 43
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 เข้าสู่เว็บไซตร์ะบบทะเบียนกลาง 
 https://regis.rmutl.ac.th/student/login
หรือสแกน

 กรอก Username โดยใช้รหัส
 ประจ�าตัวนักศึกษา 63..... - ...
กรอก Password โดยใช้รหัสประจ�าตัว
ประชาชน 13 หลัก
กรอก รหัสรูปภาพ ดังแสดงในหน้าจอ 
หากรหัสรูปภาพไม่ชัดเจน สามารถเปลี่ยนได้
โดยคลิกปุ่ม 
*** สามารถเปลี่ยน Password เมื่อเข้าสู่
ระบบแล้ว

 เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าแรกเป็น
 ข้อมูลนักศึกษา ให้ตรวจสอบความถูก
ต้องทั้ง 4 ข้อ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
โดยคลิกแก้ไขข้อมูล
*** นักศึกษาสามารถแก้ไข Password ได้ใน
หน้านี้ โดยคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

 คลิก Icon 4 ขีดมุมบนด้านซ้าย   
 จะปรากฏเมนูด้านข้าง 
 เลือกเมนู S02 ลงทะเบียน

 ศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียน คลิก   
 เพื่อด�าเนินการต่อ

 ตรวจสอบรายวิชา เวลาเรียน กลุ่มเรียน ห้องเรียนและ
 ก�าหนดการสอบ และเลือกว่าเป็นการลงทะเบียนวิชาปกติ 
 หรือวิชาเลือกเสรี 

 เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ให้เลือก
 เมนู S04 พิมพ์บัตรลงทะเบียน/ใบช�าระเงิน เพ่ือช�าระเงิน 
หากอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่อนุมัติจะยังพิมพ์ใบช�าระเงินไม่ได้

 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จากเมนู S03 
 ผลลงทะเบียน 

 เมื่อทุกอย่างถูกต้อง 
 คลิก        จะต้อง
ปรากฏกล่องข้อความ 

 และเมื่อปิดกล่อง
 ข้อความจะปรากฏ
รายวิชาในหน้าลงทะเบียน 
หากต้องการเปล่ียนแปลง
ให้คลิก 

 หากต้องการลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมให้
 คลิก              ตามขั้นตอนที่ 6
กรณีตารางเรียนทับซ้อนจะปรากฏข้อความ

กรณีตารางสอบทับซ้อนจะปรากฏข้อความ

หากต้องการเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่มีตารางเรียนทับซ้อน 
ให้ลบรายวิชาก่อนหน้า และเลือกรายวิชาที่ต้องการลง
ทะเบียนอีกครั้ง

 ตรวจสอบข้อมูล ภาคเรียนและปีการศึกษา 
 และคลิก                เพื่อค้นหารายวิชา

 เมื่อได้รายวิชาที่
 ตรงตามความ 
ต้องการแล้วให้คลิก        
เพื่อเลือกรายวิชา และ
กลุ่มเรียน

 พิมพ์รหัสวิชา 
 หรือช่ือวิชา 
ลงในช่องค้นหาและ
คลิก 

 เมื่อปรากฏรายวิชา ให้ดู ค�าอธิบายเพิ่มเติมผู้สอนเวลา
 เรียน  อาคารเรียนและคลิก       เพื่อดูก�าหนดการสอบ
กลางภาคและปลายภาค
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นักศึกษำที่ประสงค์จะขอส�ำเร็จกำรศึกษำต้องมีคุณสมบัติและด�ำเนินกำรดังนี้
 1. สอบผ่านทุกรายวิชาและมีจำานวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามหลักสูตร

 2. สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า 2.00

 3. ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาสำาหรับภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายใน 60 วัน 

  นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ภายใน 35 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

 4. ไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

 5. นักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ยื่นคำาร้องไว้ ให้ยื่นคำาร้องใหม่ใน

  ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา

(ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี)
 1. ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 

  1.1 72 หน่วยกิต สำาหรับหลักสูตรเทียบโอน

  1.2 120 หน่วยกติ สำาหรับหลกัสตูร 4 ปีการศกึษา

  1.3 150 หน่วยกติ สำาหรับหลกัสตูร 5 ปีการศกึษา

 2. สำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลา

  พักการศึกษา

 3. ต้องไม่เคยได้รับระดับคะแนน ต, ง, ง+ และ ม.จ. หรือ F, D, D+ และ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

 4. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไปจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1

 5. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 – 3.74 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2

คู่มือนักศึกษา 2563 45คู่มือนักศึกษา 256344
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(ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ)

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน (RMUTL Account) ชื่อ นามสกุล อีเมล 

ได้ที่ : http://arit.rmutl.ac.th/

** หมายเหตุ : นักศึกษา สามารถใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน RMUTL Account 

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

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ได้ ใ ห้

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ความเร็วสูง ภายใต้ชื่อ  

@Internet-RMUTL, @

RMUTL-Web-Login ซึ่ง

มีจุดให้บริการครอบคลุม

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 เขต

พื้นท่ี เพื่อให้นักศึกษาและ

บุคลากรได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ RMUTL Account ในการ

ระบุตัวตน ศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าใช้งานได้ที่ : http://arit.rmutl.ac.th/
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ขัน้ตอนที ่1 : เลอืกซอฟตแ์วรลิ์ขสิทธิห์รอืผลิตภัณฑท่ี์ตอ้งการ

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตน โดยใช้ 

RMUTL ACCOUNT (Username และ Password เดียวกัน

กับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย) 

Download
(ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

Virtual Private Network (VPN)
(เครือข่ายแบบ VPN)

  บริการสำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และนำามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดให้บริการ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท้ัง Microsoft Windows, Microsoft Office และซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย 

นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยใช้ RMUTL Account ในการระบุตัวตน 

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

 มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลล้านนา ได้มีการนำา

เครือข่ายแบบ VPN มาใช้งานใน

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนินกิจกรรมด้านการเรียนการ

สอน การบริหาร และการค้นคว้า

วิจัย ซึ่งบริการ VPN จะช่วยให้

นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ รวม

ไปถึงนักวิจัยสามารถเข้าสู่ระบบ

เครือข่ายภายในของ มทร.ล้าน

นา เช่น E-journal, E-book, 

E-reference, Application อืน่ๆ 

โดยความเร็วที่เข้าใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ณ จุดที่ผู้ใช้บริการทำาการเช่ือมต่อ เช่น เช่ือมต่อ

ผ่าน ADSL หรือ 3G เป็นต้น 

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

VPN

Office 365
(Office 365)

E-learning
(ระบบการเรียนการสอนออนไลน์)

 Office 365 คือชุดออฟฟิศพิเศษท่ีออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำางานเอกสาร โดยที่ Office 365 น้ันมี

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

for Business, Calendar ฯลฯ 

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

Office365

 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีคอร์สเรียนและสื่อการ

เรียนการสอนที่พร้อมให้บริการจำานวนมาก 

ศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานได้ที่ : http://education.rmutl.ac.th/
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Search
(Web OPAC สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด)

 เปน็ Web OPAC เปน็เครือ่ง

มอืทีช่่วยสืบค้นทรพัยากรภายใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ เช่น 

หนังสือ บทความวารสาร โสต

ทัศนวัสดุ ฯลฯ อีกทั้งยังมีความ

รวดเร็วในการค้นหาและช้ีแหล่ง

ทรัพยากรให้กับผู้ ใช้ได้ทราบ 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้

โดยใช้ RMUTL Account ในการ

ระบุตัวตนในการใช้บริการ โดย

ไม่ต้องระบุ @live.rmutl.ac.th

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

E-Book
(บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

  นกัศกึษาสามารถเขา้ใชบ้รกิารฐานขอ้มลูหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส ์ท่ีทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา มใีห้บรกิาร อาทิเชน่ ฐานขอ้มลูหนงัสอื E-Book (Textbook) จากสำานกัพมิพ ์GALE ฐานขอ้มลู

ออนไลนท์างดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ทีค่รอบคลมุสาขาวศิวกรรมสาขาตา่ง ๆ  และฐานขอ้มลูหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์

E-Book ภาษาไทย  นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่

ฐานข้อมูลหนังสือจากสำานักพิมพ์  GALE : http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ : http://accessengineeringlibrary.com 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ภาษาไทย : 

http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl

 Help Desk เป็นบริการ

สำาหรับนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ที่ต้องการ

ความความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือระบบเครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา

สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน

ผ่านระบบ IT CARE โดยใช้ 

RMUTL Account ในการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน

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

Help Desk 
(แจ้งปัญหาทางด้านไอที)
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การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
สำาหรับการเรียนออนไลน์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams

 สามารถเข้าใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ 

 1) ผ่าน Web browser เข้าใช้งานได้ที่ https://teams.microsoft.com

 2) สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอพิเคชั่น ได้ที่ Play store และ App store 

 3) ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

การเข้าระบบเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

 (1) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล (Email) ของมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา

   Email ของมหาวิทยาลัย คือ ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรกรหัสนักศึกษา 2 ตัวแรก

   @live.rmutl.ac.th

           ตัวอย่าง. Dspace_ar63@live.rmutl.ac.th

   Password คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษา

วิธีค้นหาอีเมลของมหาวิทยาลัย

 (1) เข้าสู่เว็บไซต์ของสำานักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนาได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email/

 (2) กรอกคำาค้นในช่องค้นหา (รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชาชน)

 (3) กด “ค้นหา” จะปรากฎข้อมูลนักศึกษาด้านล่างช่องค้นหา

การเข้าห้องเรียนออนไลน์ (Class room)

 เข้าสู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ได้ที่ 

 ช่องทางเข้าใช้งาน QR Code Link :

ติดปัญหาด้านอีเมล (Email) ใช้งานไม่ได้ ติดต่อ

 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Line: @aritrmutl Facebook: ARITRMUTL.Official/
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นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องทำาอย่างไร
 นกัศกึษาทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนในภาคเรียนใด จะตอ้งยืน่คำาร้องขอรักษาสภาพการเปน็นกัศึกษาภายใน 

30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน ถ้าไม่ดำาเนินการจะถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาย้ายหลักสูตร – คณะ ได้หรือไม่
 ได ้นกัศกึษายืน่คำารอ้งถงึคณบด ีหรอื รองอธกิารบด ีโดยใหเ้ปน็ไปตามประกาศหลกัเกณฑข์องคณะนัน้ ๆ  
อยา่งนอ้ย 30 วัน ก่อนกำาหนดวันลงทะเบยีนเรยีนของภาคการศกึษาทีจ่ะโอนยา้ย และตอ้งศกึษาในหลกัสตูร
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พัก และนักศึกษา
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาที่ยื่นคำาร้อง ไม่น้อยกว่า 2.00

ถ้าต้องการลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
(กรณีติด F หรือ W) จะต้องทำาอย่างไร
 นักศึกษาไปติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อยื่นขออนุมัติเปิดสอนรายวิชานั้น

นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
สามารถเทียบโอนรายวิชาได้หรือไม่
 ได ้ผู้ทีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลัย หรือสถาบนัการศกึษาอืน่ ซึง่หนว่ยงานของรัฐทีม่อีำานาจรับรอง และผา่น
การคดัเลือกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดอ้กีภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีพ่น้สภาพการ
เป็นนักศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนรายวิชา และรับโอนในระดับเดียวกัน

กรณท่ีีลงทะเบียน รีเกรดแลว้ ได้เกรด F หรอืขอถอนรายวชิา W จะนับผลการ
เรียนแบบไหน 

 การลงทะเบยีนเรยีนรเีกรด จะนบัผลการลงทะเบยีนคร้ังหลงัสดุ โดยยกเลกิผลการเรียนทีเ่คยไดรั้บในภาค

การศึกษาก่อนหน้า

01

02

04

03

05

FAQs:
Frequently
Asked
questions
ถาม-ตอบ

นักศกึษาไดร้บัระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ตอ้งการจะแก้ระดับ
คะแนนในภาคฤดูร้อน และไม่มีวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนจะต้องทำาอย่างไร
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด และหากประสงค์จะจบ

การศึกษา ให้แจ้งขอสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำาหนดสำาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน

กรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ม.ส. หรือ I) ในรายวิชาใด จะต้องทำาอย่างไร
  รายวิชาท่ีไม่ใช่วิชาโครงงานขอปรับแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำาการนับจากวันประกาศผลสอบ
  รายวิชาที่เป็นโครงงานหรือปัญหาพิเศษ ขอปรับแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
ถดัไป หากภาคการศกึษาถัดไปเปน็ภาคการศกึษาฤดรูอ้นทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งขอปรบัแก้ระดบั
คะแนนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
  ทั้งนี้ หากอาจารย์ผู้สอนประจำาวิชา ไม่ส่งผลการเรียนภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว รายวิชานั้นจะถูกปรับ
ระดับคะแนนเป็น ต. (F)

ขอเอกสารการศึกษา จะได้รับเอกสารเมื่อใด
  สำาหรับผู้ที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา ถ้าขอเอกสารช่วงเช้า จะรับเอกสารได้ในช่วงบ่าย ถ้าขอเอกสาร

ช่วงบ่าย จะรับเอกสารได้ในช่วงเช้าของวันทำาการวันถัดไป

  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาแล้ว รับเอกสารหลังจากยื่นคำาร้อง 5 วันทำาการ

ถ้าไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต จะมีผลอย่างไร 

 นักศึกษาไม่สามารถดูผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยจะต้องไปรับผลการเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา

10

09

08

06
นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขอสำาเร็จการ
ศึกษาจะต้องทำาอย่างไร
 ตอ้งแจง้ขอสำาเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป ถา้ไมแ่จง้ถอืวา่ยงัไมป่ระสงคจ์ะสำาเร็จการศกึษา และ

ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 
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แนะนำ�
หน่วยง�นสำ�คัญ
ส�ำหรับนักศึกษำ

ที่ตั้ง
 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน)

การให้บริการ
  งานรับนักศึกษาใหม่
  งานทะเบียนประวัติและออกบัตรนักศึกษา   
  งานลงทะเบียน
  งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา
  งานส�าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร
  งานเอกสารการศึกษาส�าหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
  งานหลักสูตรการศึกษา
  งานทะเบียนและเอกสารการศึกษา
  งานสหกิจศึกษา

เวลาให้บริการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.  

  (เฉพาะงานทะเบียนและเอกสารการศึกษา)

* ปิดบริการวนัหยดุนักขัตฤกษ์, วนัหยดุตามประกาศมหาวทิยาลยั 

หมายเหตุ  งานทะเบียนและเอกสารการศึกษาไม่หยุดพักกลางวัน

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 921444 ต่อ 1101 - 1104, 1107, 1110, 

1113, 1234 และ 1803

เว็บไซต์ : 
  http://academic.rmutl.ac.th
  http://reg.rmutl.ac.th
  http://entrance.rmutl.ac.th

สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

เชียงใหม่

นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำ	www.site.rmutl.ac.th/newsdsd/

กองพัฒนานักศึกษา
  Facebook  : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
  เบอร์โทรศัพท์  : 053-921-444 ต่อ 1230
  สถานที่ตั้ง  : ชั้น 1  อาคารศึกษาทั่วไปการให้บริการ

การให้บริการ
งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ	ให้บริกำรดังนี้
  บริการข้อมูลการศึกษาต่อ
  บริการเรื่องทุนการศึกษา
  บรกิารจดัหางาน / Full Time, Part Time ผ่านระบบออนไลน์
ช่องทางการตดิต่อ Facebook : แผนกแนะแนวฯ มทร.ล้านนา ชม 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป
     : ห้องให้ค�าปรึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต 
       (ชั้นใต้ถุน อารคารศึกษาทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 053 921 444 ต่อ 1402,1361

งำนพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ	ให้บริกำรดังนี้
  บริการนักศึกษาด้านประกันอุบัติเหตุ
  บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัย 
  บริการยา เวชภัณฑ์ และยืมกระเป๋ายา 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  ประสานงานสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ช่องทางการตดิต่อ  Facebook 
 : งานส่งเสริมสุขภาพ มทร. ล้านนา
 : งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร. ล้านนา
สถานท่ีตัง้ : ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป 
เบอร์โทรศัพท์ : 053 921 444  ต่อ 1360-1

งำนกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ	
เวบ็ไซด์ : http://studentloan.rmutl.ac.th/
ช่องทางการตดิต่อ 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
สถานท่ีตัง้ : ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป 
เบอร์โทรศัพท์ : 053-921-444 ต่อ 1420

งำนพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ	ให้บริกำรดังนี้	 
  ให้ค�าปรึกษาปัญหาส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพจิต
  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ชมรม
  เปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม
  ข้อมูลงานอาสาสมัคร งานจิตอาสา
ช่องทางการตดิต่อ Facebook : Psyisfun
สถานท่ีตัง้ : ชั้น 1 ใต้ถุนอาคารกิจกรรม 
เบอร์โทรศัพท์ : 053-921-444 ต่อ 1239 
สามารถดาวน์โหลด Application : 
RMUTL เพื่อติดตามรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สมุดบันทึกความดี ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนานักศึกษา 
http://www.issd.rmutl.ac.th/

งำนกีฬำ	ให้บริกำรดังนี้
  การให้บริการสนามหญ้าเทียม และ สนามฟุตบอล และอาคาร 
   กิจกรรมนักศึกษา
  การให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
  การให้บริการใช้ห้องออกก�าลังกาย
  การให้ค�าปรกึษางานด้านเทคนคิกฬีา และการดแูลความปลอดภยั
   ขณะออกก�าลังกายให้กับนักกีฬา
  งานพัฒนา การจัดโครงการ RMUTL SPORT CLUB
  การคัดเลือกโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประเภท กลุ่มนักกีฬา
  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   ราชมงคลล้านนา
ช่องทางการติดต่อ Facebook : Sport teendoi 
สถานที่ตั้ง  : ชั้น 1 ใต้ถุนอาคารกิจกรรม 
เบอร์โทรศัพท์  : 053-921-444 ต่อ 1239 

งำนนักศึกษำวิชำทหำร	
  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 เท่าน้ัน พร้อมลงนามก�ากับทกุฉบบั)
ช่องทางการติดต่อ Facebook : รด.เทคโน 
เบอร์โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1400, 1401

Hotline สายด่วน
รับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่ไม่เหมาะสมและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1400และ 09-8783-0382 



ห้องสมดุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจด็ลนิ)  
   ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารหอสมุดราชมงคล
ห้องสมดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจด็ยอด)  
   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
  ฝึกอบรมการใช้บรกิารฐานข้อมูลและแนะน�าการใช้ห้องสมุด
  บริการห้องศึกษาแบบกลุ่ม (Study Rooms) 
  (ห้องสมุดเจ็ดลิน) 
  บริการห้อง Knowledge Theater ความจุ 74 ที่นั่ง 
   (ห้องสมุดเจ็ดลิน)
  การสมัครและท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดส�าหรับนักศึกษา
นักศึกษาจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ และให้ใช้บัตร
นักศึกษาในการติดต่อขอใช้บริการห้องสมุด 

เวลาให้บริการ
ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์    เวลา 08.30 – 16.00 น.
ระหว่างปิดภาคการศึกษา/ภาคการศึกษาฤดูร้อน
  วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา 08.30 – 16.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์    ปิดบริการ
* ปิดบรกิารวนัหยดุนกัขัตฤกษ์, วนัหยดุตามประกาศมหาวทิยาลยั

ข้อกำาหนดการ 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 ใช้ภายในพื้นที่ห้อง
  สมุดเท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 921444 ต่อ 1330 - 1334, 1323
เว็บไซต์ : www.library.rmutl.ac.th

ที่ตั้ง 
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

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

เวลาให้บริการ
ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ระหว่างปิดภาคการศึกษา/ภาคการศึกษาฤดูร้อน
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ
* ปิดบริการวนัหยดุนักขัตฤกษ์, วนัหยดุตามประกาศมหาวทิยาลยั
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 921444 ต่อ 1619
เว็บไซต์ : https://arit.rmutl.ac.th

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดให้บริการ 2 แห่งคือ

สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง 
59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์ : 054-710259
ผู้ช่วยอธิการบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ

กองการศึกษา น่าน
ที่ตั้ง : อาคารกองการศึกษา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว 
อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000   
โทรศัพท์ : 054-710259 ต่อ 7252 
ผู้อำานวยการกองการศึกษา : นางนลัทพร  คูหา
  หน่วยงานภายใน
  - งานวิทยบริการ
  - งานวิชาการ
  - งานวิจัยและบริการวิชาการ
  - งานกิจการนักศึกษา
  การให้บริการ
  - งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  - งานด้านหลักสูตรและต�าราเรียน
  - งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา 
  - งานกีฬาและงานกิจกรรม
  - งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  - งานสภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร น่าน
ที่ตั้ง : อาคารกองบริหารทรัพยากร น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต�าบล
ฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000   
โทรศัพท์ : 054-772600
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน : นางนราพร จันพิบูลย์
  การให้บริการ
  - งานธุรการ
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานการเงิน
  - งานอาคารสถานที่/สาธารณูปโภค
  หน่วยงานภายใน
  - งานบริหารงานทั่วไป
   - งานยุทธศาสตร์และบุคคลากร
  - งานคลังและพัสดุ
   - งานบริการ

เวลาให้บริการ  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บไซต์ : http://oaa.nan.rmutl.ac.th/home/
โทรศัพท์ : 054 710259 ต่อ 7252

แนะนำาหน่วยงานสำาคัญ
สำาหรับนักศึกษา

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

น่�น



ที่ตั้ง
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต�าบลไม้งาม อ�าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพท์ : 0 5551 5900   
โทรสาร : 0 5551 1833
ผู้ช่วยอธิการบดี : ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

กองการศึกษา
ที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ  ชั้น 3  
โทรศัพท์ : 0 5551 1832
ผู้อำานวยการกองการศึกษา : นางสาวนุชนาฏ  คล้ายหิรัญ

หน่วยงานภายใน
  ฝ่ายวิชาการ (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 
หมายเลขโทรศพัท์ 0 5551 1832 หรือ 0 5551 5900 ต่อ 223, 300
  - งานทะเบียนและประมวลผล
  - งานรับนักศึกษาใหม่
  - งานส่งเสริมวิชาการ
  ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 0 5551 7960 หรือ 0 5551 5900 ต่อ 338, 340
  - งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  - ห้องสมุด (ชั้น 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ)
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ 0 5551 5906 หรือ 0 5551 5900 ต่อ 218
  - งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การให้บริการ
  - งานนักศึกษาวิชาทหาร
  - งานแนะแนวการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  - งานสวัสดิการนักศึกษา
  - งานพยาบาล  (ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 5)
  - งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5551 5496 หรือ 0 5551 5900 ต่อ 228

กองบริหารทรัพยากร
ที่ตั้ง : อาคารอ�านวยการ  
โทรศัพท์ : 0 5551 1832
ผู้อำานวยการกองการศึกษา : นางอังคณา   สุขเกษมมีเกษ

แนะนำาหน่วยงานสำาคัญ
สำาหรับนักศึกษา

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

ต�ก แนะนำาหน่วยงานสำาคัญ
สำาหรับนักศึกษา

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

พิษณุโลก
ที่ตั้ง
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5529 8438-39
ส�านักงานบริหารเขตพื้นที่พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0 5529 8438-39 ต่อ 1125

กองการศึกษา
ที่ตั้ง : อาคารอ�านวยการ ชั้น 1 มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
โทรศัพท์ : 0 5529 8438-39 ต่อ 1134
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา :
หน่วยงานภายใน
  ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1102
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1145
  ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1154, 1155, 1160, 1161
   ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1120

การให้บริการ
  งานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1102
  งานทะเบียนประวัติและออกบัตรนักศึกษา  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานลงทะเบียน  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานส�าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานเอกสารการศึกษาส�าหรับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานทะเบียนและเอกสารการศึกษา โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานหลักสูตรการศึกษา  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1112
  งานรักษาดินแดนและงานผ่อนผันทหาร โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1145
  งานพยาบาล  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1132
  งานทุนการศึกษา  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1133
  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1133
  งานพัฒนาวินัย  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1148
  งานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1148
  งานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1145
  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1145
  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1145
  บริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการฐานข้อมูล/เอกสารงานวิจัย โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการพื้นที่อ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการช่วยการค้นคว้า/ตอบค�าถาม โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการยืมระหว่างห้องสมุด โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  บริการอินเตอร์เน็ต/ Wifi โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  แนะน�าการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  ฝึกอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลและแนะน�าการใช้ห้องสมุด   โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161
  การสมัครและท�าบัตรสมาชิกห้องสมุดส�าหรับนักศึกษา   โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1160, 1161

กองบริหารทรัพยากร
ที่ตั้ง : อาคารอ�านวยการ ชั้น 1 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
โทรศพัท์ : 0 5529 8438-39 ต่อ 1135
  หน่วยงานภายใน
  งานการเงิน
  โทร. 0 5529 8438-39 ต่อ 1119
  การให้บริการ

เวลาให้บริการ  
วันจันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บไซต์ : https://plc.rmutl.ac.th/ 
โทรศัพท์ : 055 298438-39 
แฟกซ์ : 055 298440



แนะนำาหน่วยงานสำาคัญ
สำาหรับนักศึกษา

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

ลำ�ป�ง
ที่ตั้ง
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 
โทรศัพท์ : 054-342547 -8

ผู้ช่วยอธิการบดี : นายสุเทพ  ทองมา 

กองการศึกษา
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารกองการศึกษา เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย 
อ.เมือง จ.ล�าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054342547-8 ต่อ 122
ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา : ผูช่้วยศาสตราจารย์จรญู  สนิทววีรกลุ
  หน่วยงานภายใน
  - งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวัดผล
 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร.054-342547 ต่อ 211
 งานหลักสูตรและต�าราเรียน โทร.054-342547 ต่อ 211
 งานทะเบียนวัดผล โทร.054-342547 ต่อ 124,125
  - งานกิจการนักศึกษา 
 งานแนะแนวและศึกษาต่ออาชีพ โทร.054-342547 ตอ่ 113
 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร.054-342547 ต่อ 126
 งานพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ โทร.054-342547 ต่อ 113
 งานประกนัอุบติัเหต ุ/ ทนุการศึกษา โทร.054-342547 ต่อ  206
 งานนักศึกษาวิชาทหาร โทร.054-342547 ต่อ 113
  - ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร.054-342547 ต่อ 123
  - ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  โทร.054-342547 ต่อ 122
  - ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    โทร.054-342547 ต่อ 127 

การให้บริการ
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  งานด้านหลักสูตรและต�าราเรียน
  งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา 
  งานกีฬาและงานกิจกรรม
  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวินัยและส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา
  งานองค์กรสโมสรนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารอ�านวยการ เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ล�าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-342547 -8 ต่อ 107

เวลาให้บริการ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เว็บไซต์ : http://academic.lpc.rmutl.ac.th 
โทรศัพท์ : 054 342547

แนะนำาหน่วยงานสำาคัญ
สำาหรับนักศึกษา

มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

เชียงร�ย
ที่ตั้ง 

99 หมู่ 10 ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 

โทรศัพท์ : 0-5372-3971-80

ผู้ช่วยอธิการบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ

กองการศึกษา
ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา : ผูช่้วยศาสตราจารย์สทิธชิยั  จนีะวงษ์
  หน่วยงานภายใน

  - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - งานวิชาการ

  - งานวิจัยและบริการวิชาการ

  - งานกิจการนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยกร : นางรัญชนา  นำาอิน
  หน่วยงานภายใน

  - งานคลังและพัสดุ   

  - งานบริการ    

  - งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  

   - งานบริหารทั่วไป 

การให้บริการ
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1113
  งานด้านหลักสูตรและต�าราเรียน โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 

  ต่อ 1112
  งานวัดผลและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 0-5372-3971-80     

  ต่อ 1111
  งานกีฬาและงานกิจกรรม โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1144
  งานกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา โทรศพัท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1144
  งานองค์กรสโมสรนักศึกษา โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1144
  งานวิทยบริการ โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1140
  งานห้องสมุด โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 2001
  งานการเงิน โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 1240
  ร้านค้าสหการ โทรศัพท์ 0-5372-3971-80 ต่อ 5005

เวลาให้บริการ  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

* ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : https://chiangrai.rmutl.ac.th 

โทรศัพท์ : 053 723971-80



ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
ว่�ด้วยเครื่องแบบ เครื่องหม�ย และเครื่องแต่งก�ยนักศึกษ�

1. นักศึกษ�ช�ย

 1.1 เสือ้เชิต้สขีาวแขนส้ันเพยีงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมอืไม่พับปลายแขนไม่รัดรูปและหลวม

  เกนิไป ไม่มลีวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดมุ 5 เมด็ มกีระเป๋าขนาดพอเหมาะทีอ่กเสือ้เบือ้งซ้าย ตวัเสือ้มคีวาม

  ยาวเพียงพอสำาหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
 1.2 กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดที่เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่

  พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มี ลวดลาย สีกรมท่า หรือสีดา

 1.3 เข็มขัดหนังสีดำา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ มีปลอกสีเดียว 

  กับเข็มขัดสำาหรับสอดปลายเข็มขัด

 1.4 ถุงเท้าสีดำาไม่มีลวดลาย

 1.5 ร้องเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

 1.6 เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯทำาด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ขนาดเส้นผ่า

  ศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร

 1.7 หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯทำาด้วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด

  กลาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตรภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 

  ลายดุนนูน

2. นักศึกษ�หญิง

 2.1 เส้ือเช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด 

  แขนสัน้เพยีงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ตดิกระดมุลายดนุนนูตราสญัลกัษณ์

  มหาวิทยาลยัฯ ตวัเส้ือมคีวามยาวเพยีงพอสำาหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อ

  ไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย

 2.2 เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย

 2.3 กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มี

  ลวดลาย สีกรมท่า หรือสีดำา

 2.4 เขม็ขดัหนงัสดีำา หวัเข็มขัดสเีงนิ มีลายดนุนูนตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัฯ มปีลอกสเีดยีวกบั

  เข็มขัดสำาหรับสอดปลายเข็มขัด

 2.5 ร้องเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

 2.6 เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ประกอบเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาหญิงให้มีขนาด

  และสีดังนี้ ความสูงของสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ทำาด้วย

  โลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนของพื้นที่ของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีนำ้าเงิน ส่วน

  พื้นที่ของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว

 2.7 หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ทำาด้วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด

  กลาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 

  ลายดุนนูน

 2.8 กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทำาด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มี

  ลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลายดุนนูน

หม�ยเหตุ :
 1. ท่ีมา... ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ว่าด้วยเครือ่งแบบ เครือ่งหมาย และ

  เครือ่งแต่งกายนกัศึกษา พศ.2550 ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 76 ง 

  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  เรื่องกำาหนดการแต่งกายนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550

คู่มือนักศึกษา 256364



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0 5392 1444

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
59 หมู่ 13 ตำาบลฝายแก้ว อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 0 5471 0259

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
41/1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลไม้งาม อำาเภอเมือง จังหวัดตาก  โทรศัพท์ : 0 5551 5900

มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
52 หมู่ 7 ตำาบลบ้านกร่าง อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาปาง 
200 หมู่ 17 ตำาบลพิชัย อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย 
99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำาบลทรายขาว อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0 5372 3979 

R	 :	 Responsibility	 ความรับผิดชอบ

M	:	Morality	 ความมีคุณธรรม

U	 :	 Unity	 ความเป็นหนึ่งเดียว

T	 :	 Technology	 ก้าวทันเทคโนโลยี

L	 :	 Learning	society	 ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ที่ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน


