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ยินดีต้อนรับ
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ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

วันที่ 10 กันยายน 2562



ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 
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 เจ็ดลิน
 เจ็ดยอด
 จอมทอง
 ดอยสะเก็ด
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เจ็ดลิน
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เจ็ดลิน
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เจ็ดยอด
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เจ็ดยอด
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จอมทอง
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จอมทอง



1111

ดอยสะเก็ด
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ดอยสะเก็ด
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4 คณะ
1 วิทยาลัย



14

ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

7,858
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ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

6,534
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ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1,584
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1,323
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ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ

669
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การรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2563



26

มหาวิทยาลัยฯเข้าร่วม
Clearing House

กับ ระบบ TCAS63
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ม.6 ม.6 ม.6 ม.6 ม.6

ระบบ TCAS63
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TCAS63 ปรับใช้ให้เข้ากับ มทร.ล้านนา63
* เฉพาะ ม.6 ทุกคนทุกรอบต้องลงทะเบียน MyTcas.com ก่อนสมัคร *

ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.
1.กลุ่ม ใช้คะแนน
ม.3 - Onet30% สอบ70%
ม.6 - Onet,GAT,PAT
ปวช. / ปวส.
- Vnet30% สอบ70%

2.กลุ่ม โควตาพิเศษ

1.กลุ่ม Portfolio
- มี Portfolio
- ก าหนด GPA
2.กลุ่ม นักกีฬา/กิจกรรม
- ก าหนด GPA
- มี Portfolio กีฬา/
กิจกรรม
3.กลุ่ม โควตาพิเศษ

ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ม.6 XONET,GAT,PAT

สมัครกับ TCAS
Mytcas.com

สมัครกับ มทร.ล้านนา entrance.rmutl.ac.th

X
รอบเก็บตก

1 มิ.ย. 63 เปิดภาคการศึกษา 1/2563

- อยู่ระหว่างพิจารณา
เกณฑ์คัดเลือก

ม.3/ปวช./ปวส.

ม.6 ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.

ธ.ค. – ม.ค. ก.พ. – เม.ย. เม.ย. – พ.ค. พ.ค. – มิ.ย.

18 พ.ค. 
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กลุ่มโควตาพิเศษ

• โควตาช้างเผือก
• โควตาแข่งขันทักษะ
• โควตาภายใน
• โควตาเด็กดีมีที่เรียน (สพม.34)
• โควตา Open House
• โควตาโรงเรียนเครือข่ายของหลักสูตรนั้นๆ

แต่ละหลักสูตร แต่ละคณะ 
มีหลักเกณฑ์ โควตาพิเศษ ไม่เหมือนกัน
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กลุ่มโควตาพิเศษ 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

053 921444 ต่อ 1236 (คุณต้อม)
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

053 921444 ต่อ 2603 (คุณเอ)
3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

083 5820788 (คุณเฑียร)
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

053 266518 ต่อ 2012 หรือ 082-708-6800 (คุณไก่)
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จ านวนรับนศ.ใหม่
• วิศวกรรมศาสตร์                          2,585 คน
• บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์           2,130 คน
• ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์       360 คน
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    890 คน
• วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ      305 คน

6,270
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ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

• วิศวกรรมศาสตร์                          8,000 7,000 บาท
• บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์           7,500 7,000 บาท
• ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    8,000 - บาท

(ยกเว้น สถ.บ. 15,000 บาท)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  7,000 6,000 บาท
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ    8,000 - บาท

(ระดับ ปวช. 14,000 บาท)

ปริญญาตรี  ปวส.



• สยามมชิลิน
• เซ็นทรัล กรุ๊ป
• ซีพอีอล์ 7-11
• บีดีไอ (BDI)
• Star Microelectronics
• ศูนย์ Chevron Enjoy Science
• ศูนย์ TVET HUB LANNA
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โครงการพิเศษ
(ส่งเสริมการศึกษา)
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1.โครงการเรียนดี...มีรางวัล

1. GPA 3.75 ขึ้นไป
2. ประกาศผลทุกภาคเรียน
3. ลงทะเบียน 18 หน่วยกิตขึ้นไป
4. ไม่เคยได้ F , W , I ของภาคเรียนนั้น

3.75++
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ได้ค่าเทอมคืน 
เต็มจ านวน!!
ทุกภาคเรียน
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ภาคเรียน 2/2561 จ านวน 154 ราย 



38

2.ภาษาอังกฤษดี...มีรางวัล
• คะแนน TOEIC 500+
• ยื่นคะแนนที่ศูนย์ภาษา ก่อนปิดเทอม 2
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คะแนนสูงสุด 40 คนแรก
ไปทัศนศึกษา ต่างประเทศ
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3.ภาษาอังกฤษดี....มีเทียบโอน 
• คะแนน TOEIC    500+
• คะแนน TOEFL    600+
• คะแนน IELTS      5.0+

เลือกไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกได้
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4.นักศึกษาพิการเรียนฟรี
มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ(DSS)
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ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาใหม่
 การปฏิบัติตนตามก าหนดการต่างๆ

เช่น ส่งเอกสารต่างๆ , จ่ายค่าเทอม , การลงทะเบียนเรียน
ท่ีต้องด าเนินการเองทุกอย่าง ตามปฏิทินการศึกษา เป็นต้น

 การเรียนแบบ Section
 การโดนรีไทร์ (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ)์
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www.entrance.rmutl.ac.th
งานรับนักศึกษาใหม่

โทร.053 921444 ต่อ 1234
(ในวันและเวลาราชการ) 
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ขอบคุณครับ


