
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

รับสมัครบุคคลเขาศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2562 

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาประมง  เพาะเล้ียงสัตวนํ้า  การจัดการประมง 
2)  เกษตรกรรม  สัตวศาสตร  หรือสาขาอื่นๆ ท่ีใกลเคียงหรือ 
2)  เทียบเทา  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาท่ีสัมพันธหรือเกี่ยวของ  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

การจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตวนํ้า   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คํานวณ  หรือเทียบเทา  
2)  ปวช. ในสาขาท่ีเกี่ยวของ  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

วิทยาศาสตรทางทะเล  
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต   
2)  ปวช. แผนการเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

การจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาท่ีใกลเคียงหรือเกี่ยวของ  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1)  ปวส. สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทางดานการประมง   
1)  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
2)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

ปวส. หรือเทียบเทาสาขาท่ีตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชาทางดาน
อุตสาหกรรมอาหาร  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 

12,000 

 

 

 มีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 3,400 / ภาคเรียน 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  โทร. 093 580 2062          

 Facebook : https://www.facebook.com/trangregis  

 เว็บไซต : http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th/Prospectivestudy  

 สมัครกอนมีสิทธิพิเศษมากมายรออยูเพียบ! 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัคร มทร ตรัง 62 เอกสารประกอบการแนะแนว 2562 



2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 

หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
การโรงแรมและการ
ทองเท่ียว   

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน 
2)  ปวช. ทุกแผนการเรียน 

12,000 

การบัญชี   
 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) 

1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน 
2)  ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.00 

12,000 

 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
การโรงแรมและการ
ทองเท่ียว   

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม  การทองเท่ียว  หรือสาขาวิชาอื่น 
ท่ีเกี่ยวของ 

12,000 

การบัญชี   
 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) 

1) ปวส. ทุกสาขาวิชา 
2) ผลการเรียน  2.00 

12,000 

 

3.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
วิศวกรรมไฟฟา   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาชางไฟฟา  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  เครื่องมือวัด   
1)  ไฟฟาโทรคมนาคม  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ   

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศและ
การส่ือสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
1)  อิเล็กทรอนิกส-ส่ือสาร  โทรคมนาคม  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ   

14,000 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.)  

 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา    
2)  ปวช. ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
1)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคนิคคอมพิวเตอร   
1)  คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

12,000 

วิศวกรรมกอสราง    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาวิชาชางกอสราง  ชางโยธา  ชางสํารวจ   
    ชางเทคนิคสถาปตยกรรม  หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

14,000 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
วิศวกรรมไฟฟา   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  สาขาชางไฟฟา  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  
เครื่องมือวัด  ไฟฟาโทรคมนาคม  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ  
โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศและ
การส่ือสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  สาขาอิเล็กทรอนิกส-ส่ือสาร    
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  
หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.)  

 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคนิคคอมพิวเตอร  ชางอุตสาหกรรม  
หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

12,000 

วิศวกรรมกอสราง   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

ปวส.  สาขาวิชาชางกอสราง  ชางโยธา  ชางสํารวจ  หรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

 

 



คุณลักษณะสาขาวิชาและแนวทางการประกอบอาชีพ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

สาขาวิชา คุณลักษณะสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเนนการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ     
ท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การปรับปรุงพันธ         
การวิเคราะหและการจัดการคุณภาพนํ้า การวิเคราะห
คุณภาพอาหารสัตวนํ้า การจัดการคุณภาพสัตวนํ้า 
 

นักวิชาการประมง  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการในหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน  พนักงานขายและสงเสริมการขาย
อาหารทะเลเคมีภัณฑสัตวนํ้า เจาของธุรกิจฟารมเลี้ยง
สัตวนํ้าหรือรานขายสินคาท่ีเก่ียวกับสัตวนํ้า ผูสอนการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

อุตสาหกรรมอาหาร   ศึกษาทางดานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า  การควบคุม
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน  การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค  การประกันคุณภาพเพ่ือความปลอดภัย
และไดมาตรฐานสากล  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
 

หัวหนาควบคุมฝายผลิต  ฝายควบคุมคุณภาพ  ฝายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรม  เจาหนาท่ี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  ศูนยตรวจสอบอาหาร 
ประกอบธุรกิจสวนตัว  เชน  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
อาหาร  รานอาหารและเครื่องดื่ม  เปนตน 

การจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตวนํ้า   

ศึกษาเก่ียวกับประเภท  ลักษณะ ความสําคัญของ     
แหลงนํ้าและทรัพยากรประมง   ลักษณะสภาวะและ
ปญหาการใชประโยชนทรัพยากรประมง รูปแบบ 
นโยบาย วัตถุประสงคและมาตรการท่ีใชในการจัดการ
ประมง  การจัดการฟารมสัตวนํ้า การบริหารจัดการธุรกิจ
สัตวนํ้า 

นักวิชาการ   นักวิจัย  ในหนวยงานของรัฐ  อาจารยใน
สถาบันการศึกษา  ผูจัดการ  นักวิชาการ พนักงาน 
ประจําฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  นักสงเสริมการขาย     
นักสงเสริมการตลาดสัตวนํ้า ประกอบธุรกิจสวนตัว
เก่ียวกับการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑประมง            
การเพาะพันธุสัตวนํ้า 
 

วิทยาศาสตรทางทะเล  ศึกษาทางดานชีววิทยาทางทะเล  สมุทรศาสตรฟสิกส 
สมุทรศาสตรเคมี   เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  รวมถึง
ศึกษาเก่ียวกับการดํานํ้าลึกเบ้ืองตนเพ่ือเนนใหนักศึกษา  
มีความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรทางทะเล 

ผูชวยนักวิจัย   นักวิชาการ  นักวิชาการสงเสริม  
เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและเอกชน              
ประกอบธุรกิจสวนตัว  เชน  ครูสอนดํานํ้า  ทัวรดํานํ้า 
ธุรกิจการทองเท่ียว  เปนตน 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ศึกษาทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ   วิทยาศาสตร
กายภาพ   เทคโนโลยีและนิเวศวิทยา  การจัดการและ
ควบคุมปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอม                
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   การวิเคราะห
คุณภาพสิ่งแวดลอมและพิษวิทยาสิ่งแวดลอม 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม  นักวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอม 
ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  นักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม     
นักวิชาการและสาธารณสุขสิ่งแวดลอม  ผูเช่ียวชาญใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  ผูควบคุม/เจาหนาท่ี
ปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   ผูควบคุมมลพิษทางนํ้า 
อากาศ   ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  เสียงและ
ความสั่นสะเทือน 
 

การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม   

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  ไดแก   ดิน   นํ้า  อากาศ   ปาไม  สัตวปา 
ทรัพยากรประมงและชายฝง  การใชประโยชนจาก     
ของเสีย  กฎหมายสิ่งแวดลอม  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  การปองกัน  ควบคุมและแกปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมในหนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน 
และองคกรอิสระ นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  นักวิจัย   
ผูชวยวิจัย   ผูเช่ียวชาญสาขาวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ   ตําแหนงงานในกรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  กรมปาไมและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 



2. วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 

สาขาวิชา คุณลักษณะสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 
การโรงแรมและการ
ทองเท่ียว   
 

เนนผลิตบุคลากรภาคการโรงแรมและการทองเท่ียวใหมี
ความรูความชํานาญ  พรอมท่ีจะปฏิบัติงานจริง         
เพ่ิมทักษะดานการโรงแรมและการทองเท่ียว  เนนการ
เสริมสรางองคความรูใหมๆ  คุณภาพการบริการ  ภาษา
และเทคโนโลยี   โดยมีการบูรณาการใหเหมาะสมกับยุค
สมัย 

พนักงานในโรงแรมและท่ีพักตางๆ  มัคคุเทศกท่ัวไป
มัคคุเทศกเฉพาะ (ชายฝงทะเล )  ผูนําเท่ียว พนักงานใน
ธุรกิจตัวแทนทองเท่ียวหรือธุรกิจจัดนําเท่ียว  พนักงานใน
ธุรกิจการจัดการประชุมและธุรกิจการจัดแสดงสินคา 
พนักงานตอนรับและบริการในธุรกิจเรือสําราญและธุรกิจ
สายการบิน   เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียว 

การบัญชี   
 

ศึกษาดานการจัดทําบัญชี  การตรวจสอบภายใน       
การสอบบัญชี   การใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
วิธีวิจัยทางการบัญชี   การจัดทําบัญชีในธุรกิจโรงแรม
ดานภาษีอากร  การจัดทําบัญชีตนทุนการบัญชีและ
การเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 

ผูทําบัญชี/สมุหบัญชี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ผูสอบบัญชี
ภาษีอากร  ผูตรวจสอบภายใน  นักบัญชีบริหาร         
นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี        
ท่ีปรึกษาทางดานบัญชีและภาษี  ครูอาจารยเจาหนาท่ีใน
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  นักวิชาการดาน      
การบัญชีของหนวยงานภาครัฐ  พนักงานบัญชีและ
การเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 

3. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชา คุณลักษณะสาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ 
วิศวกรรมไฟฟา   
 

ใหการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  โดยมุงเนน
ทางดานพลังงานไฟฟา  เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
มีความรู  ความเขาใจ  สามารถวิเคราะห  ทํางานและ
ออกแบบระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมและการประยุกต
เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาและทางดานพลังงาน  
เพ่ือใชงานดานอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร 
การเกษตรและอ่ืนๆ ได 

วิศวกรไฟฟา  วิศวกรพลังงานไฟฟาในภาครัฐและเอกชน 
ผูรับผิดชอบและผูชวยผูตรวจสอบดานพลังงาน  นักวิจัย
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิชาพลังงาน       
รับราชการในหนวยงานของรัฐ  ธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวกับ
วิศวกรรมไฟฟา 
 

วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย  เปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติท่ีมีความใฝรู   มีความรูความสามารถรองรับกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม  เปนวิศวกรเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบการ
สื่อสารขอมูล  ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรูดาน
วิศวกรรมรวมกับเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารในยุค
ปจจุบันและอนาคตเขาดวยกัน    

วิศวกรวิเคราะหและออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  วิศวกรพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ   นักวิชาการคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย  นักวิจัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูบริหาร เจาหนาท่ีบริหารระบบสารสนเทศ
โปรแกรมเมอรนักพัฒนาเว็บไซต 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
 

เนนทักษะปฏิบัติดานการออกแบบและพัฒนาดาน
ซอฟทแวรท่ีรองรับหลายแพลตฟอรม และใหสามารถ
ออกแบบซอฟแวรท่ีสามารถควบคุมการทํางานของ
ฮารดแวรได   เนนทักษะปฏิบัติดานการออกแบบและ
พัฒนาดานสื่อมัลติมีเดีย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร  นักเขียนโปรแกรม  ผูดูแลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  นักวิเคราะหและออกแบบระบบ        
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  เจาหนาท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร  นักผลิตภาพเคลื่อนไหว  นักออกแบบสื่อ 
ประกอบอาชีพอิสระดานคอมพิวเตอร   

วิศวกรรมกอสราง    ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติทางดาน
วิศวกรรม  ท่ีสามารถประยุกตและ บูรณาการความรูเพ่ือ
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดอยาง
เหมาะและมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
เพ่ือรองรับความตองการในงานดานวิศวกรรมกอสราง 
และสถานประกอบการตางๆ รวมท้ังนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาสามารถนําความสามารถเพ่ือเปน
ผูประกอบการเองได 

ผูชวยวิศวกรรมควบคุมงาน  ผูประมาณราคา  งานชาง
สํารวจ  งานเขียนแบบ   งานออกแบบ   และงานรับเหมา
กอสราง 
 



เอกสารประกอบการสมัคร 
 

เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้  

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ  

3.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ  

-  ม.6  ใชฉบับ 4 เทอม หรือ 5 เทอม 

-  ปวช.3  ใชฉบับ 4 เทอม หรือ 5 เทอม 

-  ปวส.2  ใชฉบับ 2 เทอม หรือ 3 เทอม 

4.  รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป  (เขียน ชื่อ-สกุล หลังรูป) 

5.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  ถามี 

6.  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จํานวน 1 ฉบับ  ถามี 

หมายเหตุ  : สําเนาเอกสารทุกแผนจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 




