
 
 
     
 
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในระบบโควตา 

 

……………………………………………………………………… 

 

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
ระบบโควตา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคล ที่ มีความรู้
ความสามารถ  มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม และ ความถนัดตามสาขาวิชาที่สนใจ 
สามารถสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้   
 

     เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จึงได้ก าหนดคุณสมบัติ  และ
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ดังรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
โดยจะด าเนินการ รับสมัครระหว่างวันที่  ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 

 

 (รองศาสตราจารย์คมสัน  อ านวยสิทธิ์) 
                             รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือ เทียบเท่า ตามท้ายประกาศนี้ หากผู้สมัคร มีคุณวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตาม
สาขาวิชา ถือเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ทุกกรณี 
 ๑.๒ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม 

 ๑.๔ คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่แต่ละหลักสูตรก าหนด ตาม (ตารางในข้อ ๕) 
หมายเหตุ กรณีสมัครโควตา ด้าน กีฬา กิจกรรม สโมสร จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ให้ถ่ายส าเนา วุฒิบัตร   
             เกียรติบัตร ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาประกอบการพิจารณาด้วย 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๒.๒ หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๒.๔ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ฉบับ 

 ๒.๕ กรณีเป็นข้าราชการจะต้องมีหลักฐานการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จ านวน ๑ ฉบับ    
หมายเหตุ  ส าเนาหลักฐานประกอบการสมัคร จะต้องรับรองส าเนา โดยผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วเท่านั้น  
              ยกเว้นหลักฐานการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา และ ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะไม่คืนเอกสาร 

              ประกอบการพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๓. วิธีการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกใบสมัครที่เวปไซด์ http://ent.nan.rmutl.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่  
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 ๓.๒ กรอก ใบสมัครในเว็บไซต์ที่ก าหนด พิมพ์ใบสมัครและใบช าระเงิน  
 ๓.๓ ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท  ตามก าหนดการที่ระบุในใบช าระเงิน โดยให้น าใบช าระเงินค่าสมัคร
โควตา ช าระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยฯ  
 ๓.๔ เมื่อช าระเงินค่าสมัครโควตาแล้ว ส่งใบสมัคร ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน และ หลักฐานประกอบการ
พิจารณาโควตา โดยเอกสารต้องมาถึงกองการศึกษาก่อนปิดรับสมัคร ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
 

              กรุณาส่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาน่าน (สมัครโควตา) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 

    ๕๙ หมู่ ๑๓  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง     
    จังหวัดน่าน    ๕๕๐๐๐  
 

๔. ก าหนดการรับสมัคร 
 ๔.๑  เปิดรับสมัคร   ระหว่างวันที่  ๑ - ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๔.๒  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ 

        ผ่านเว็ปไซด์  http://oaa.nan.rmutl.ac.th วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ๔.๓  รายงานตัว/ช าระเงิน เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ ๒๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
***เมื่อช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

  
 

http://www.nan.rmutl.ac.th/


 
 

๕. จ านวนรับนักศึกษาโควตา คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ประเภทโควตา  เรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม  ๒.๕๐  ขึ้นไป 

 ประเภทโควตา กีฬา, กิจกรรม, สโมสร, จริยธรรม/ศิลปวัฒนธรรม  เกรดเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิส าหรับผู้สมัคร จ านวนรับ 

ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ปี   
๔๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร,์ประมง,เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร) ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา/วิชาเอกเทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร  
๑๒๐ 

  หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนท่ีเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต  
  และกลุม่สาระคณิตศาสตรไ์ม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 

    เทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง   

๔๗๕ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา ๓๐ 
๔๗๗ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  ๓๐ 

    โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
๗๗๔ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท่า ๓๐ 

๗๗๐ 
วท.บ.เกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร,์ประมง,เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า  ๖๐ 

๗๗๕  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ปวส. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ๓๐ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
๘๗๕ ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเท่า ๓๐ 
๘๗๖ ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร, สัตวศาสตร,์พืชศาสตร์, ประมง ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ๖๐ 

 



 
 

 

 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิส าหรับผู้สมัคร จ านวนรับ 
ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ปี   

๒๗๑ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๖๐ 
๒๗๒ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๓๐ 

๒๗๓ บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๓๐ 
๒๗๔ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๓๐ 
๒๗๕ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๓๐ 

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   

๖๗๓ บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ปวส. หรือเทียบเท่า จบทางด้านการบัญช ี ๓๐ 
๖๗๔ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ ปวส. หรือเทียบเท่า จบทางด้านการจัดการ ๓๐ 

๖๗๖ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ ปวส. หรือเทียบเท่า จบทางด้านคอมพิวเตอร ์ ๓๐ 
๖๗๗ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการตลาดหรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิส าหรับผู้สมัคร จ านวนรับ 
ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ปี   

๑๗๑ 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร\วิศวกรรม
ชีวภาพ 

ม.๖ วิทย์-คณติ หรือส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
๓๐ 

สายช่างอุตสาหรรมทุกสาขาหรือสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตรห์รือเทียบเท่า 

๑๗๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลงั  
ม.๖ วิทย์-คณติ หรือ ศลิป์ ค านวณ หรือส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายช่างอุตสาหรรมทุกสาขาหรือสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ๓๐ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
๘๗๑ ปวส.ไฟฟ้า ม.๖ วิทย์-คณติ หรือ เทียบเท่า หรือเรียนวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต  

๓๐ 
    หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาแมคคาทรอนิกส์ 
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ 
    ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามคีุณสมบัตสิามารถเข้าศึกษาต่อได้ 

๘๗๒ ปวส.ช่างยนต ์ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช.เครื่องกล ช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า ๓๐ 
 

การศึกษาในแต่ละระดับ 
๑. ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ปี 
- หลักสูตรปรญิญาตรี ๔ - ๕ ปี หมายถึง หลักสตูรที่รับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ม.๖ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษา ๔ ปี หรือ บางหลักสูตรใช้เวลาศึกษา ๕ ปี 
- รหัสหลักสูตร ๔๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร์(ประมง,พืชศาสตร์,สัตวศาสตร,์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (๔ ปี) จะแยกวิชาเอกในช้ันปีท่ี ๒ 

๒. ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 
- หลักสูตรปรญิญาตรี เทียบโอน หมายถึง หลักสูตรทีร่ับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเทียบโอนหน่วยกิต/ผลการเรยีนในรายวิชาที่เคยศึกษา  
    มาแล้วจากระดับ ปวส. เทียบกับหลักสตูรปริญญาตรี ๔ - ๕ ปี 
- รหัสหลักสูตร ๗๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร์(ประมง,พืชศาสตร์,สัตวศาสตร,์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เทียบโอน จะแยกวิชาเอกในช้ันปีท่ี ๒ 

๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ใช้เวลาศึกษา ๒ ปี  
- รหัสหลักสูตร ๘๗๖ ปวส.(เทคโนโลยีการอาหาร,สัตวศาสตร์,พืชศาสตร,์ประมง) จะแยกวิชาเอกในช้ันปีท่ี ๒ 
หมายเหตุ กรณีสมัครโควตา ด้าน กีฬา กิจกรรม สโมสร จรยิธรรม และศลิปวัฒนธรรม ให้ถ่ายส าเนา วุฒิบัตร  เกียรตบิัตร ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๔ – ๗๑๐๒๕๙ ต่อ ๗๒๕๓ (งานรับสมัคร) 


