
 

 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดการสอบในรอบ TCAS2  

ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
----------------------------------------------------- 

 เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้สมัครที่จะเข้า
สอบในรอบ TCAS2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการจัดสอบ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่ากระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่
ป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

 1. ยกเลิก การสอบข้อเขียน และยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกระดับและทุกหลักสูตร 
 2. เกณฑ์การพิจารณา : มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1  ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม. 3 สมัคร พิจารณาจากคะแนน O-Net และหลักฐานการศึกษา 
2.๒  ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม. 6 สมัคร   พิจารณาจากคะแนน O-Net, GAT ,PAT และหลักฐานการศึกษา 
2.๓  ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. สมัคร  พิจารณาจากคะแนน V-Net และหลักฐานการศึกษา 
2.๔  ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. สมัคร  พิจารณาจากคะแนน V-Net และหลักฐานการศึกษา 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ มีคะแนน O-Net, V-Net, GAT และ PAT อยู่แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องจัดส่ง
คะแนนดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
 3. การส่งหลักฐานการศึกษา ผู้สมัครทุกรายต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องตามที่ก าหนดของหลักสูตร โดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี้ 

3.1 หลักฐานการศึกษา ส าเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ. ที่แสดงผลการศึกษา จ านวน 5 หรือ 6 ภาค 
      การศึกษา ยกเว้น ผู้สมัครที่ใช้วุฒิเดิม ปวส. ในการสมัคร ให้ใช้ 3 หรือ 4 ภาคการศึกษา 
3.๒ ส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 21    
      ตั้งแต ่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563  
      เวลา 14.00 น. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น .PDF .JPG เป็นต้น 
3.๓ กรณผีู้สมัครไม่ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ 

              ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
3.๔ กรณีผู้สมัครในหลักสูตร 301 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) และหลักสูตร 302       

               สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)  ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เพ่ิมเติม 
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