
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  

ในโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคเีพื่อผลิตก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง  
โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคเครื่องกล (งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร)  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาเมคคาทรอนิกส์ และ สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี 
เพ่ือผลิตก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. สาขาวิชาและจ านวนนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน ๒ ป ี
๑.๑.๑  สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   จ านวนรับ ๒๐ คน 
๑.๑.๒  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร    จ านวนรับ ๓๐ คน 
๑.๑.๓  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จ านวนรับ ๒๐ คน 
๑.๑.๔  สาขาเทคนิคเครื่องกล (งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร) จ านวนรับ ๒๐ คน 

๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรต่อเนื่อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เรียน ๕ ปี (ปวช. ๓ ป ีต่อเนื่อง ปวส. ๒ ปี) 

๑.๒.๑  สาขาเมคคาทรอนิกส์    จ านวนรับ ๓๐ คน 

๑.๒.๒  สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวนรับ ๓๐ คน
๒. รายละเอียดโครงการ 

๒.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เรียน ๒ ปี 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 
สาขาเทคโนโลยี… 



๒ 
 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

สาขาเทคนิคเครื่องกล (งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร) ) โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

๒.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรต่อเนื่อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ-
ชั้นสูง (ปวส.) เรียน ๕ ปี (ปวช. ๓ ปี ต่อเนื่อง ปวส. ๒ ปี) 
  สาขาเมคคาทรอนิกส์ โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 
  สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง โครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  โดยจัดการเรียนการสอน ณ สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  

๒.๓   คุณสมบัตผิู้สมัคร 
 ๒.๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

๒.๓.๑.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ 
  ๒.๓.๑.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผน 
การเรียน หรือ ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา 

   ๒.๓.๑.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๑.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๑.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการและงานช่างฝีมือ 
  ๒.๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

   ๒.๓.๒.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ ์
    ๒.๓.๒.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผน 
การเรียน หรือ ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

   ๒.๓.๒.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๒.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๒.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ 

๒.๓.๓ หลักสูตร… 



๓ 
 

 ๒.๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   ๒.๓.๓.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ 
  ๒.๓.๓.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผน 
การเรียน หรือ ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

   ๒.๓.๓.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๓.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๓.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ 

  ๒.๓.๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาเทคนิคเครื่องกล  
(งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร)    

   ๒.๓.๔.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ 
  ๒.๓.๔.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผน 
การเรียน หรือ ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า  

   ๒.๓.๔.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๔.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๔.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ 

 ๒.๓.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาเมคคาทรอนิกส์ 
   ๒.๓.๕.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ ์ 

  ๒.๓.๕.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกแผน 
การเรียน เกรดเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

   ๒.๓.๕.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๕.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๕.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ 

๒.๓.๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   ๒.๓.๖.๑  สัญชาติไทย อายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ ์ 

  ๒.๓.๖.๒  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ย      
๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

   ๒.๓.๖.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี (ตามใบรับรองแพทย์) 
   ๒.๓.๖.๔  มีความประพฤติดี และไม่ติดยาเสพติด 
   ๒.๓.๖.๕  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงานบริการ งานช่างฝีมือ 

๒.๔  วุฒิการศึกษาที่ได้รับ 
  ๒.๔.๑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตามสาขาวิชาที่เรียน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยฯ ที่สังกัดอาชีวศึกษา 

๒.๕  สิทธิประโยชน์… 



๔ 
 

๒.๕  สิทธิประโยชน์ 
 ๒.๕.๑  ได้รับการสนับสนุนค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรจากโครงการทุนนวัตกรรม 

สายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 ๒.๕.๒  ได้รับค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตรา ๖,๕๐๐ บาทต่อเดือน

ส าหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ๗,๕๐๐ บาทต่อเดือน ในระดับ ปวส. ตลอดระยะเวลาการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร  

 ๒.๕.๓  ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุหมู่ และ/หรือ ประกันสังคมในสถานศึกษา 
 ๒.๕.๕  โอกาสในการท างานกับสถานประกอบการภายหลังจบการศึกษา 
 ๒.๕.๖  สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี หรือปริญญา

โทของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
ที่เปิดสอน 

 ๒.๖  สถานที่ และลักษณะการเรียนการสอน 
๒.๖.๑  จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จ. เชียงใหม่ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเทคนิคเครื่องกล (งานเทคนิค
เครื่องกลเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาเมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

๒.๖.๒  ภาคปฏิบัติพร้อมท างาน ณ สถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยฯ ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) โดยเรียนและฝึกทักษะ อาชีพไปพร้อม ๆ กันตามแนวทางการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน 

๓. ก าหนดการรับสมัคร 
 ๓.๑  เปิดรับสมัคร    ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.๓  กระบวนการคัดกรองหานักเรียน  ๑๙ มีนาคม – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๔  ประกาศผล… 



๕ 
 

 ๓.๔  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.๕  เรียนปรับพื้นฐาน    แจ้งให้ทราบภายหลัง 
 ๓.๖  เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒   ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔.๑  สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 ๔.๒  สมัครผ่านสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัด โดยรวบรวมรายชื่อและเลขบัตรประชาชน ส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน   
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๒๐ 

๕. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน 
๕.๑  เอกสารทั่วไปประกอบด้วย และ 
 ๕.๑.๑  ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไชค์ https://www.eef.or.th/) 
 ๕.๑.๒  ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน ม.  ๖ หรือ ปวช.  ๓ (ตั้ งแต่ 

ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ส าหรับใช้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ชั้นสูง (ปวส.) หรือส าเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน ม. ๓ หรือเทียบเท่าส าหรับใช้สมัครสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน ๑ ชุด  

 ๕.๑.๓  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
 ๕.๑.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
 ๕.๑.๕  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ใบ 
   ๕.๑.๖  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
๕.๒ กรณีท่ีเป็นเด็กนักเรียนยากจน (แบบสายอาชีพ ๐๑) หรือ 
 ๕.๒.๑  แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน จ านวน ๑ ชุด 
 ๕.๒.๒  แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์จากผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ  

ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๑ ชุด 
 ๕.๒.๓  แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล

จ านวน ๑ ชุด 
๕.๓  กรณีท่ีเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ  หรอื 
 ๕.๓.๑ แบบรับรองข้อมูลการขากแคลนทุนทรัพย์จากครูประจ าชั้น (แบบสายอาชีพ ๐๒) 
๕.๔  กรณีเป็นนักเรียนด้อยโอกาส (แบบสายอาชีพ ๐๓)  
 ๕.๔.๑ แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส 
 ๕.๔.๒ แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน 
  ***หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อเพ่ือรับรองส าเนา*** 

 

๖. เกณฑ์การพิจารณา… 




