
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

หลักสูตร 4 ปี 
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม  

(เหมาจ่าย) 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาประมง  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การจัดการประมง 
2)  เกษตรกรรม  สัตวศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ท่ีใกล้เคียงหรือ 
2)  เทียบเท่า  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาท่ีสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์
น้้า   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป์-ค้านวณ  หรือเทียบเท่า  
2)  ปวช. ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต   
2)  ปวช. แผนการเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. ฐานวิทยาศาสตร์  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาท่ีใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง  
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

เทียบโอน 
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม 

(เหมาจ่าย) 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ปวส. สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้าน        
     การประมง  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน  
2)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 

12,000 

อุตสาหกรรมอาหาร   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1)  ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาท่ีตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
    ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
2)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 

12,000 

2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตร 4 ปี 

สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม  
(เหมาจ่าย) 

การท่องเท่ียว   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 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1)  ม.6  ทุกแผนการเรียน   2)  ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3)  ผลการเรียน  2.25 

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการนวัตกรรม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ) 

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

12,000 

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
(สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ) 

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

12,000 

 



2.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ต่อ) 

เทียบโอน 
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 

การท่องเที่ยว   ศิลปศาสตรบณัฑติ (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.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร 4 ปี 
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 

วิศวกรรมไฟฟ้า   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย์-คณิต  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด   
1)  ไฟฟ้าโทรคมนาคม  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.25   

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1)  ม.6  วิทย์-คณิต  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
1)  อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร  โทรคมนาคม หรือสาขาท่ี   
     เกี่ยวข้อง   
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.25   

14,000 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า    
2)  ปวช. ช่างอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
1)  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคนคิคอมพิวเตอร์   
1)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00   

12,000 

วิศวกรรมก่อสร้าง    อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) 

1)  ม.6  วิทย์-คณิต  ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า   
2)  ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  ช่างส้ารวจ   
    ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.25   

14,000 

เทียบโอน 
สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร เกณฑ์การรับ ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 

วิศวกรรมไฟฟ้า   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  สาขาช่างไฟฟ้า  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องมือวัด  ไฟฟ้าโทรคมนาคม  หรือสาขาที่เกีย่วข้อง  
โดยวิธีเทียบผลการเรียน 

14,000 

วิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  สาขาอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง  โดยวิธีเทียบผลการเรยีน 

14,000 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 

ปวส. อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  อุตสาหกรรม  
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง  โดยวิธีเทียบผลการเรยีน 

12,000 

วิศวกรรมก่อสร้าง   อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) 

ปวส.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  ช่างส้ารวจ  หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  โดยวิธีเทียบผลการเรยีน 

14,000 

 
 
 
 

รับสมคัร มทร ตรัง 62 เอกสารประกอบการแนะแนว 2562 


