
1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ 5 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรมหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

สาขาการโรงแรมหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน และจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255

9 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือ

มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังข้อ 1 และ 2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

3. วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 1. เกรดเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.5 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขาวิชา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

2. เกรดเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.5 ตอนปลายทุกแผนการเรียน

3.สอบสัมภาษณ์ 2. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

4. วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 5 1. เกรดเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.5     

2. สอบสัมภาษณ์

5. วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 5 1. เกรดเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.5

    (2 ปริญญา) 2. เกรดเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.5

3.สอบสัมภาษณ์

หลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะศิลปศาสตร์

จ านวนรับนักศึกษาแบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชา
รอบโควตาพิเศษ  

จ านวนรับ เกณฑ์การรับ คุณสมบัติท่ัวไป



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะศิลปศาสตร์

จ านวนรับนักศึกษาแบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชา
รอบโควตาพิเศษ  

จ านวนรับ เกณฑ์การรับ คุณสมบัติท่ัวไป

6. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน และจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน และจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ 5 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเทียบผลการเรียน และจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเท่ียวหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยวิธีเทียบผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

3. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 5 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

   (ภาคสมทบ) 2. เกรดเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.5 โดยวิธี เทียบโอนผลการเรียนและโดยวิธีสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย โดยการเทียบโอน

3.สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาและใช้เวลาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยวิธีเทียบผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

หลักสูตรเทียบโอน


