
 
 
     
 
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  (เพิม่เติม) 
 

……………………………………………………………………… 
 

      ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาตอในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

(เพ่ิมเติม)  ระหวางวันที ่ ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  จึงไดกําหนดคุณสมบัติ  และหลักเกณฑการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ดังรายละเอียด ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 
 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
  

 
 

 (รองศาสตราจารยอนุชา  จันทรบูรณ) 
                             ผูอํานวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน 

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
 ๑.๑ เปนผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖, ประกาศนียบัตร(ปวช.), ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือ เทียบเทา ตามทายประกาศนี้ หากผูสมัคร มีคุณวุฒิ การศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา ถือเปน
โมฆะ และจะไมคืนเงินคาสมัคร ทุกกรณ ี

 ๑.๒ มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ ภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 ๑.๓  มีความประพฤติเรียบรอย มารยาทดี และ ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรม 

 ๑.๔ คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามหลักเกณฑ ที่แตละหลักสูตรกําหนด (ตามกําหนดในขอ ๔) 
๒. วธิีการสมัคร 
 ๒.๑ สมัครดวยตนเอง ที่กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ในระหวางวันที่   
  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ทีก่องการศึกษานาน ในวันเวลาราชการ 

 ๒.๒ ชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท  ชําระเงินทีแ่ผนกการเงิน  
 ๒.๓ เมื่อชําระเงินคาสมัครแลว ดําเนินการตามกําหนดการในขอ ๓ 

๓. กําหนดการ 
 ๓.๑ สอบสัมภาษณ  ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  รายงานตัวกอนเวลา  ๙.๐๐  น. ณ กองการศึกษานาน 
 ๓.๒ ประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา  ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป 
 ๓.๓ ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นๆ  ในวันที ่ ๒๔ – ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 ๓.๔ สงเอกสารรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
 



 
 

๔. จํานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติ และหลักเกณฑการสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิสําหรับผูสมัคร จํานวนรับ 

ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ป   
๔๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร  (พืชศาสตร,สัตวศาสตร,ประมง,เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร) ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา/วิชาเอกเทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร  
๙๐ 

  หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนที่เรียนในกลุมสาระวิทยาศาสตร อยางนอย ๙ หนวยกิต  

  และกลุมสาระคณิตศาสตรไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต หรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 
    เทียบเทาในสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิทยาศาสตร หรือสาขาที่เกีย่วของ   

๔๗๕ วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา ๒๗ 

๔๗๗ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  ๒๐ 

    โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร   

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
๗๗๔ วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเทา ๒๗ 

๗๗๐ 
วท.บ.เกษตรศาสตร  (พืชศาสตร,สัตวศาสตร,ประมง,เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเทา  ๕๗ 

๗๗๕  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 
ปวส. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกจิ เทคนิคคอมพิวเตอร ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ๒๐ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
๘๗๕ ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน ม.๖ ทุกแผนการเรยีน ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเทา ๓๐ 
๘๗๖ ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร, สัตวศาสตร,พืชศาสตร, ประมง ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา ๕๗ 

 

 

 



 
 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร 

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิสําหรับผูสมัคร จํานวนรับ 

ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ป   
๒๗๑ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๒๖ 

๒๗๒ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๑๒ 

๒๗๔ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๒๕ 

๒๗๕ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ๒๐ 

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
๖๗๔ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การจัดการธรุกิจ ปวส. หรือเทียบเทา จบทางดานการจัดการ ๒๑ 

๖๗๖ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พฒันาซอฟแวรทางธุรกิจ ปวส. หรือเทียบเทา จบทางดานคอมพิวเตอร ๒๐ 

๖๗๗ บธ.บ.บริหารธรุกิจ - การตลาด ปวส. หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการตลาดหรือสาขาที่เกีย่วของ ๒๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส หลักสูตร คุณวุฒิสําหรับผูสมัคร จํานวนรับ 

ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ป   

๑๗๑ 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วศิวกรรมเกษตร\วิศวกรรม
ชีวภาพ 

ม.๖ วิทย-คณติ หรือสําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
๒๕ 

สายชางอุตสาหรรมทุกสาขาหรือสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตรหรือเทียบเทา 

๑๗๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลงั  
ม.๖ วิทย-คณติ หรือ ศลิป คํานวณ หรือสาํเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายชางอุตสาหรรมทุกสาขาหรือสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร ๒๑ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
๘๗๑ ปวส.ไฟฟา ม.๖ วิทย-คณติ หรือ เทียบเทา หรือเรียนวิทย-คณิต ไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต  

๒๓ 
    หรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟากําลัง สาขาแมคคาทรอนิกส 

    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา เตรียมวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ 

    ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นวามคีุณสมบัตสิามารถเขาศึกษาตอได 

๘๗๒ ปวส.ชางยนต ม.๖ ทุกแผนการเรยีน หรือ เทียบเทา หรือ ปวช.เครื่องกล ชางยนต หรือ เทียบเทา ๑๖ 
 



 
 

การศึกษาในแตละระดับ 
๑. ระดับปริญญาตรี ๔ – ๕ ป 
- หลักสูตรปรญิญาตรี ๔ - ๕ ป หมายถึง หลักสตูรที่รับผูสําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ม.๖ เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษา ๔ ป หรือ บางหลักสูตรใชเวลาศึกษา ๕ ป 
- รหัสหลักสูตร ๔๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร(ประมง,พืชศาสตร,สัตวศาสตร,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (๔ ป) จะแยกวิชาเอกในชั้นปที่ ๒ 
๒. ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ตอเนื่อง 
- หลักสูตรปรญิญาตรี เทียบโอน หมายถึง หลักสูตรทีร่ับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยเทียบโอนหนวยกิต/ผลการเรยีนในรายวิชาที่เคยศึกษา  
    มาแลวจากระดับ ปวส. เทียบกับหลักสตูรปริญญาตรี ๔ - ๕ ป 
- รหัสหลักสูตร ๗๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร(ประมง,พืชศาสตร,สัตวศาสตร,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เทียบโอน จะแยกวิชาเอกในชั้นปที่ ๒ 
๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ใชเวลาศึกษา ๒ ป  
- รหัสหลักสูตร ๘๗๖ ปวส.(เทคโนโลยีการอาหาร,สัตวศาสตร,พืชศาสตร,ประมง) จะแยกวิชาเอกในชั้นปที่ ๒ 

 
**ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๕๔ – ๗๑๐๒๕๙ ตอ ๗๒๕๓ (งานรับสมัคร) 


