ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในโครงการพิเศษความร่วมมือ สมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
-------------------------------------------------------------------------------------------ด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย รั บ สมั ค รบุ คคลเข้ า ศึก ษาต่ อในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม โครงการพิเศษความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมและ
ท่อ งเที่ ย วเกาะพะงัน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และวิท ยาลั ย การอาชีพ เชีย งราย ประจาปี การศึก ษา ๒๕๖๒
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาและจานวนนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๑ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม
จานวนรับ

๒๐

คน

๒. รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม โครงการพิเศษความร่วมมือ
กับสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมในเครือสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน อาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
๒.๒ คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
๒.๒.๑ สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒.๒ กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผนการเรียน หรือ
ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา
๒.๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์)
๒.๒.๔ มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด
๒.๒.๕ มีทักษะการสื่อสารเบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ขั้นต่า หรือมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๒.๖ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ
๒.๓ วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
๒.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม ของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย
๒.๓.๒ ประกาศนียบัตรเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน
/2.4 สิทธิประโยชน์...

๒
๒.๔ สิทธิประโยชน์
๒.๔.๑ ได้รับยกเว้นค่าบารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
๒.๔.๒ ได้รับเบี้ยเลี้ยง ตลอดระยะเวลาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒.๔.๓ ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุหมู่ และ/หรือ ประกันสังคม
๒.๔.๔ ได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนหอพัก
๒.๔.๕ โอกาสในการทางานกับสถานประกอบการภายหลังจบการศึกษา
๒.๔.๖ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน
๒.๕ สถานที่ และลักษณะการเรียนการสอน
๒.๕.๑ จั ด การเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชียงราย ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา
๒.๕.๒ ภาคปฏิบัติพร้อมทางาน ณ โรงแรม ในเครือสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะพะงัน
อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา โดยเรียนและ
ฝึกทักษะ อาชีพไปพร้อมๆกันตามแนวทางการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน
๓. กาหนดการรับสมัคร
๓.๑ เปิดรับสมัคร
๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๓.๓ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
๓.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๓.๕ เรียนปรับพื้นฐาน
๓.๖ เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒

๒ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งให้ทราบภายหลัง
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔. วิธีการสมัคร
๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หรือส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานทางไปรษณีย์
๔.๒ สมัค รผ่ านสถานศึ กษาที่ นั กศึกษาสั งกั ด โดยรวบรวมรายชื่อและเลขบัตรประชาชนพร้อ ม
ใบสมัค ร ส่ ง ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐
๔.๓ ดาว์นโหลดผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือ คิวอาร์โค้ดตามท้ายประกาศนี้
๕. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
๕.๑ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน ม. ๖ หรือ ปวช. ๓ (ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด) จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ชุด
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๕.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ ใบ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ จานวน ๑ ชุด
***หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อเพื่อรับรองสาเนา***
/6. สอบข้อเขียน

๓
๖. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๖.๑ สอบข้อเขียน
เวลา ๙:๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ อาคารศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย
๖.๓ สอบสัมภาษณ์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย
๗. เกณฑ์การสอบคัดเลือก
๗.๑ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบตามท้ายระเบียบของมหาวิทยาลัย
๗.๒ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
๗.๓ ผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
๗.๔ ผลการตัดสินการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๘. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๕๘-๙๓๘๘
๘.๒ ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๔๓๒๑-๙๒๓๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตั ร มูลปา)
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๔
ประกาศแนบท้าย

