
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 
 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

หลักสูตร 4 ป ี
สาขาวชิา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม  

(เหมาจ่าย) 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาประมง  เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  การจัดการประมง 
2)  เกษตรกรรม  สัตวศาสตร์  หรอืสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือ 
     เทียบเท่า  
3)  ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง 
3)  ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป  

12,000 

การจัดการประมงและธุรกจิสัตว์น้ำ   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป-์คำนวณ  หรอืเทียบเท่า  
2)  ปวช. ในสาขาที่เกีย่วขอ้ง  
3)  ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต   
2)  ปวช. แผนการเรียนเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ 
3)  ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป-์คณิต  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง 
3)  ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป  

12,000 

เทียบโอน 

สาขาวชิา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม 
(เหมาจ่าย) 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ปวส. สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้าน        
     การประมง  โดยวธิีเทียบโอนผลการเรียน  
2)  ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป 

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
     ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร  โดยวธิีเทียบโอนผลการเรียน 
2)   ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

 
2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตร 4 ป ี

สาขาวชิา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม  
(เหมาจ่าย) 

การท่องเท่ียว   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
 

1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน   
2)  ปวช. ทกุสาขาวิชา 

12,000 

การบัญชี   
 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน    
2)  ปวช. ทกุสาขาวิชา 

12,000 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน    
2)  ปวช. ทกุสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.00 ขึ้นไป 

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
แขนงการจัดการนวัตกรรม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธรุกจิ) 

1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน    
2)  ปวช. ทกุสาขาวิชา 

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธรุกจิ) 

1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน    
2)  ปวช. ทกุสาขาวิชา 

12,000 

 
 



2.  วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ต่อ) 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม 
(เหมาจ่าย) 

การท่องเทีย่ว   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ปวส. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
     หรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง โดยวิธีเทยีบโอนผลการเรยีน  

12,000 

การบัญช ี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1)  ปวส. หรือเทยีบเท่าทกุสาขาวชิา 
 

12,000 

3.  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

หลักสูตร 4 ป ี
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม 

 (เหมาจ่าย) 
วิศวกรรมไฟฟ้า   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย์-คณติ  หรอืเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า  ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์  เครื่องมือวัด   
1)  ไฟฟ้าโทรคมนาคม  หรือสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง   
3)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป 

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย์-คณติ  หรอืเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์
  1 อิเลก็ทรอนกิส์-สือ่สาร  โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกีย่วขอ้ง  
3)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป 

14,000 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณติ  ศิลป์-คณิต  หรอืเทียบเท่า    
2)  ปวช. ช่างอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
1)  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคนิคคอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 
    หรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง 
3)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

วิศวกรรมกอ่สร้าง    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

1)  ม.6  ทกุแผนการเรียน   
2)  ปวช. สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง  ช่างโยธา  ช่างสำรวจ   
    ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป 

14,000 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม 
 (เหมาจ่าย) 

วิศวกรรมไฟฟ้า   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1) ปวส. อนุปรญิญา  สาขาช่างไฟฟ้า  ไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส ์ 
    เครื่องมือวดั  ไฟฟ้าโทรคมนาคม  หรือสาขาที่เกีย่วขอ้ง 
    โดยวิธเีทยีบผลการเรยีน 
2)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป 

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1) ปวส. อนุปรญิญา  หรือเทยีบเท่า  สาขาอิเลก็ทรอนิกส-์สื่อสาร 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  โทรคมนาคม  
    หรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง  โดยวธิีเทียบผลการเรยีน 
2)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป 

14,000 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 

1) ปวส. อนุปรญิญา  หรือเทยีบเท่า ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
    หรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง โดยวิธเีทยีบผลการเรยีน 
2)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป 

12,000 

วิศวกรรมกอ่สร้าง   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

1)  ปวส.  สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง  ช่างโยธา  ช่างสำรวจ  
    หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  โดยวธิีเทียบผลการเรยีน 
2)  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป 

14,000 

                                                    

                                                                                                                                         
                                                                                                                 

รับสมัคร มทร ตรัง 63 

 

เอกสารประกอบการแนะแนว 2563 


