
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 
โครงกำรเปิดบ้ำนรำชมงคลล้ำนนำ (OPEN HOUSE) ครั้งท่ี 2 

วันที่ 21 กันยำยน 2565 
ณ โรงอำหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

..................................................................................... 

วันที่ 21 กันยำยน 2565  

เวลา 08.30 - 08.50 น. ครู นักเรียน และนักศึกษา เริ่มสแกน QR Code เข้างาน  

เวลา 08.50 - 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวเปิดงาน 

    การแสดงพิธีเปิด โดยผู้น าเชียร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

เวลา 09.30 - 09.40 น. ชี้แจงก าหนดการโครงการเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 2 

เวลา 09.40 – 10.10 น. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์  แนะน าหลักสูตร   

เวลา 10.10 – 10.40 น. ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แนะน าหลักสูตร   

เวลา 10.40 – 11.10 น. ผู้แทนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะน าหลักสูตร   

เวลา 11.10 – 11.40 น. ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะน าหลักสูตร   

เวลา 11.40 – 12.10 น. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แนะน าหลักสูตร   

เวลา 12.10 - 15.00 น.  การแสดงดนตรี ของชมรมดนตรี RMUTL MUSIC AWARDS   

ครูและนักเรียน เข้าชมการแนะแนวหลักสูตร ของแต่ละสาขา คณะ 

    กิจกรรม workshop และแนะน ำหลักสูตร ของแต่ละสำขำ โดยมี 

    คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์      

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร  

      คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

    (นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร ในกำรร่วมกิจกรรม workshop ของคณะ) 

***มีโควต้ำพิเศษ ในงำนเปดิบ้ำนรำชมงคลล้ำนนำ (OPEN HOUSE) (นักเรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อได้เลย)*** 

****มีโควตำรับนักศึกษำพิกำร เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (นักเรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อได้เลย)***** 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียมมำในงำนเปิดบ้ำนรำชมงคลล้ำนนำ (OPEN HOUSE) 

1. Portfolio (ถ้ามี) 
2. เอกสารวุฒิการศึกษา  3 เทอม/5  เทอม หรือ ใบแสดงผลการศึกษา ในแต่ละเทอม 
3. บัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประชาชน  

 

 



หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เชียงใหม่) 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
2. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 
3. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่
4. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้า 
5. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมโทรคมนาคม 
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคพิเศษ 
8. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
9. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
10. วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ – วิศวกรรมอุตสาหการ 
11. วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ – วิศวกรรมการผลิต 
12. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
13. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
14. ค.อ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ 
15. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 
16. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ – วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม ่
17. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการท างาน) 
18. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 
19. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ – วิศวกรรมชีวภาพ 
20. วศ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคมุอัตโนมตัิ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการแพทย ์
21. วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง 
22. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 
23. ปวส.ไฟฟ้า 
24. ปวส.อิเล็กทรอนิกส ์
25. ปวส.ช่างยนต ์
26. ปวส.ช่างกลโรงงาน 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
1. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 
2. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – การจดัการธรุกิจ 
3. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – การจดัการธรุกิจ ภาคพิเศษ 
4. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทลั 
5. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทลั ภาคพิเศษ 
6. บช.บ.การบัญชี – การบัญชี 
7. International Business Management 
8. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
9. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
10. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
11. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ 
12. บธ.บ.บริหารธรุกิจ – ธุรกิจการค้าและบริการ 
13. บธ.บ.บริหารธรุกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพเิศษ * โครงการร่วมบริษัทซีพีออลฯ 
14. บธ.บ.บริหารธรุกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพเิศษ * โครงการร่วมบริษัทกลุม่เซ็นทรัลฯ 



คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

1. สถ.บ.สถาปตัยกรรม 
2. สถ.บ.สถาปตัยกรรมภายใน 
3. ศล.บ.ทัศนศลิป ์
4. ศป.บ.ออกแบบบรรจภุัณฑ ์
5. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 
6. ทล.บ.เทคโนโลยเีซรามิกส ์
7. ศล.ป.ออกแบบอุตสาหกรรม 
8. ศป.บ.ออกแบบแฟช่ัน สิ่งทอ และเครื่องประดับ 
9. ศป.บ.สื่อสิ่งพิมพด์ิจิทัล 

  วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

1. วศ.บ.วิศวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร (4ปี) 
2. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
3. ปวช.เตรียมวศิวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
4. ปวช.เตรียมวศิวกรรมศาสตร ์
5. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 

 


