
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
รับสมัครบุคคลเขาศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2562 

 

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม  
(เหมาจาย) 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  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  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาท่ีสัมพันธหรือเกี่ยวของ  
3)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

การจัดการประมงและธุรกิจสัตว
นํ้า   
 

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 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. ฐานวิทยาศาสตร  
3)  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. สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทางดาน        
     การประมง  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน  
2)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ปวส. หรือเทียบเทาสาขาท่ีตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
    ทางดานอุตสาหกรรมอาหาร  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
2)  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 

12,000 

2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม  
(เหมาจาย) 

การโรงแรมและการทองเท่ียว   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน   2)  ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.00 

12,000 

การบัญชี   
 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน   2)  ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.00 

12,000 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
นานาชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน   2)  ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.50 

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการนวัตกรรม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

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

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการนวัตกรรมการคา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

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

12,000 

 



2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว (ตอ) 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
การโรงแรมและการทองเท่ียว   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ปวส. ทุกสาขาวิชา  

2)  ผลการเรียน  2.00 
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  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ   
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.25   

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
1)  อิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร  โทรคมนาคม หรือสาขาท่ี   
     เก่ียวของ   
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.25   

14,000 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา    
2)  ปวช. ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
1)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคนิคคอมพิวเตอร   
1)  คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00   

12,000 

วิศวกรรมกอสราง    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

1)  ม.6  วิทย-คณิต  ศิลป-คณิต  หรือเทียบเทา   
2)  ปวช. สาขาวิชาชางกอสราง  ชางโยธา  ชางสํารวจ   
    ชางเทคนิคสถาปตยกรรม  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.25   

14,000 

เทียบโอน 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑการรับ คาเทอม (เหมาจาย) 
วิศวกรรมไฟฟา   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  สาขาชางไฟฟา  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  
เครื่องมือวัด  ไฟฟาโทรคมนาคม  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  
โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  สาขาอิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  อุตสาหกรรม  
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

12,000 

วิศวกรรมกอสราง   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

ปวส.  สาขาวิชาชางกอสราง  ชางโยธา  ชางสํารวจ  หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

 

 

 

 
รับสมัคร มทร ตรัง 62 เอกสารประกอบการแนะแนว 2562 


