
 

คูมือการใหบริการ : คูมือการใหบริการลงทะเบียนเรียน 

หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 

การลงทะเบียนเปนการลงทะเบียนเพ่ือศึกษารายวิชา สะสมหนวยกิตจนครบหลักสูตร โดยนักศึกษา

ตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษาน้ัน ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาปกติ 

   1.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไป    

ตามขอกําหนดของหลักสูตรสาขาวิชา และขอกําหนดของคณะ  

   1.2 นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณี

ที่แผนการเรยีนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

   1.3 นักศกึษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต 

   1.4 การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา 22 หนวยกิต และไมเกิน 25 หนวยกิต หรือ

นอยกวา 9 หนวยกิต กระทําไดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี ยกเวนภาคการศึกษา

สุดทายที่นักศึกษาจะสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชา และมีหนวยกิตเหลืออยูไมเกิน 25 หนวยกิต หรือ

นอยกวา 9 หนวยกิต อาจยื่นคาํรองขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษไดอีกหนึ่งภาคการศึกษา 

   1.5 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถา

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเปนคาปรับ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   1.6 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน และประสงคจะขอรักษาสภาพการ

เปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดีภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้นและตองชําระ

คาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูรอน 

     2.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรได

กําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น 

   2.2 นักศกึษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน  6 หนวยกิต 

    2.3 รายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน จะตองอยูในเงื่อนไขหนึ่งเง่ือนไขใดดังตอไปนี้ 

  1. รายวิชาที่กําหนดไวในแผนการศกึษา 



       2. รายวิชาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศกึษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นรองขอใหเปดสอน 

  3. รายวิชาอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควรใหเปดสอนเพ่ือประโยชนแกกรณนัีกศึกษาเทียบโอน 

     หรอืกรณนีักศึกษาไมผานรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน    

   2.4 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ 

ทั้งน้ี นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว ตอมานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปน

นักศึกษา เน่ืองจากการผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมา ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษานั้นเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันตอมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสิทธิขอถอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ของภาคการศึกษาที่เปนโมฆะนั้นได 

 และกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศเปดรายวิชาเพ่ิม หรือปดรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด 

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได โดยกรณีดังกลาวจะกระทําภายใน 2 สัปดาห

แรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาตองสอบผานในรายวิชาบังคับกอน 

4. การลงทะเบียนเพ่ิม เปลี่ยนและถอนรายวิชา 

   4.1 นักศึกษาอาจขอถอนรายวิชาและหรือขอเพ่ิมรายวิชาได ทั้งนี้ตองกระทําภายใน 2สัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

และตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 1.2 1.3 1.4และ 2.1 2.2 

   4.2 การถอนรายวิชาใหมีผลดังนี้ 

         4.2.1 ถานักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

        4.2.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคการศึกษาแลว แตมีเหตุใหตองถอน

รายวิชาเรียนหลัง 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือภายหลังสัปดาหแรก 

แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหของภาคการศึกษาฤดูรอน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี โดยรายวิชานั้นจะปรากฏการประเมินผลเปน W ในใบแสดงผลการศึกษา 

       4.2.3 การถอนรายวิชาใดภายหลังกําหนดระยะเวลาในขอ 4.2.2 จะกระทํามิได 

  4.3 การถอนรายวิชาจนมีหนวยกิตต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือเพิ่มจํานวนหนวยกิตจนมีจํานวนสูงกวา 

22 หนวยกิต จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุอันควรที่ระบุไวตามขอ 1.4 

5. การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  

    5.1 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน D+ หรือ D ในรายวิชาใด มีสิทธิลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันซ้ําไดอีก 

โดยนับระดับคะแนนท่ีดีที่สุดเพียงคร้ังเดียว 

    5.2 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U หรือ W หากเปน

รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพบังคับ ตามหลักสูตรสาขาวิชาแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดระดับคะแนนหรือผลการประเมินตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

    5.3 ในกรณีรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับการประเมินผลตามขอ 5.2 ซึ่งเปนรายวิชาชีพเลือกในหรือวิชา

เลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนได 



     5.4 รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U เมื่อมีการ

ลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือแทนกันแลว ใหนับหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวเพียงครั้งเดียวในการหาคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

6. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

           6.1 หลังจากลงทะเบียนเรียนแลว นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด (ตามกําหนดการที่งานทะเบียนประกาศ) 

    6.2 หากพนกําหนดแลว นักศึกษายังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา งานทะเบียนจะดําเนินการ

ยกเลิกผลการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษา

ที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2557  

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 

สงขลา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รัตภูมิ 

ตรัง 

นครศรีธรรมราช ไสใหญ 

นครศรีธรรมราช ทุงใหญ 

นครศรีธรรมราช ขนอม 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร-ศุกร เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

เสาร-อาทิตย เวลา 08.30 น.-15.00 น. 

(เฉพาะสงขลา) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 25 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. นักศึกษา Login เขาสูระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา

เพ่ือตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่

กําหนดไวในแตละภาคการศึกษา 

5 นาที งานทะเบียนและ

ประมวลผล/งาน

ทะเบียนและวัดผล

ประจําพ้ืนที่ 2. นักศึกษาปอนรหัส หรือชื่อวิชาที่ตองการลงทะเบียน

เรียน และคลิกปุมเพ่ิมตามกลุมเรียนที่กําหนดไว เพื่อ

ลงทะเบียนเรียนใหครบตามจํานวนวิชาที่ตองการ

ลงทะเบียนเรียน 

5 นาที 

3. นักศึกษาติดตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ

ในการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษา 

5 นาที 

  



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4. อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน

โดยกดยืนยันการลงทะเบียนผานระบบสารสนเทศ 

5 นาที งานทะเบียนและ

ประมวลผล/งาน

ทะเบียนและวัดผล

ประจําพ้ืนที่ 

5. นักศึกษาพิมพใบชําระเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 นาที 

 

คาธรรมเนียม 

คณะศลิปศาสตร 

คณะศิลปศาสตร คศ.บ.ธุรกิจคหกรรมศาสตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ.ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร4 ป ภาค

ปกติ 

12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร คศ.บ.อาหารและโภชนาการ หลักสูตร4 ป ภาค 12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ.ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หลักสูตร4 ป 

ภาคปกติ 

12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ.ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสาร วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร4 ป  

ภาคปกติ 

12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ.การทองเท่ียว หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ.การโรงแรม หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พท.บ.การแพทยแผนไทย หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.ประมง หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พืชศาสาตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.สัตวศาสตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พืชศาสาตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.สัตวศาสตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

  



คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมสํารวจ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองนุงหม หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลเรอื หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  32,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสตูร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

ภาคสมทบทุกสาขาวิชา  21,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการท่ัวไป หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การตลาด หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การเงิน หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

ภาคสมทบทุกสาขาวิชา  16,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.การจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดลอม หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.วิทยาศาสตรทางทะเล หลักสูตร4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.การจัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.การจัดการอาหารและบริการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสตูร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

  



วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมทาง

การคา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  

เรียนฟรี (ตาม

เงื่อนไขที่

กําหนด) 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรม 

หลักสตูร4 ป ภาคปกติ  

12,000 บาท 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ศศ.บ.การทองเท่ียว หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว บัญชีบัณฑิต หลักสูตร4 ป ภาคปกติ (ตรัง) 12,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ศศ.บ.การโรงแรมและการทองเท่ียว หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ บธ.บ.การจัดการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถ.บ.สถาปตยกรรม หลักสูตร5 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ทล.บ.การผงัเมือง หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศ.บ.ทัศนศลิป หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศ.บ.การออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการการเปนผูประกอบการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการการตลาด หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การเงิน หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางการคา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  เรียนฟรี (ตาม

เงื่อนไขท่ี

กําหนด) 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

ภาคสมทบทุกสาขาวิชา  16,000 บาท 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร6 ป ภาคปกติ  26,000 บาท 

  



วิทยาลัยรัตภูมิ 

วิทยาลัยรัตภูม ิปวส.ไฟฟา หลักสูตรปวส. ภาคปกติ  9,500 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิปวส.การตลาด หลักสูตรปวส. ภาคปกติ  8,000 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิปวส.ชางยนต หลักสูตรปวส. ภาคปกติ  9,500 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิปวส.การบัญชี หลักสูตรปวส. ภาคปกติ) 8,000 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิอส.บ.วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิอส.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

วิทยาลัยรัตภูม ิปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปวส. ภาคปกติ  8,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทล.บ.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทล.บ.เทคโนโลยีปโตรเลียม หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  40,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.อุตสาหการ หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.ไฟฟา วิชาเอกอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หลักสูตร4 ป 

ภาคปกติ  

13,000 บาท 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.ไฟฟา วิชาเอกไฟฟากําลัง หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  13,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  12,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อส.บ.วิศวกรรมกอสราง หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร4 ป ภาคปกติ  14,000 บาท 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ 

1. สงขลา  :  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.rmutsv.ac.th/reg/comment/ 

             โทร. 074-317143  074-317100 ตอ 1171       

2. รัตภูมิ  :  http://rattaphum.rmutsv.ac.th/rattaphum/  074 584 241 – 4 

3. ตรัง : http://trang.rmutsv.ac.th/regis/  093-580-2062 

4. นครศรีธรรมราช ไสใหญ  http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/  075- 773131-2 

5. นครศรีธรรมราช ทุงใหญ http://nakhon.rmutsv.ac.th/regis/  075-489613  

075-489616 ตอ 110 

6. นครศรีธรรมราช ขนอม  http://cim.rmutsv.ac.th/  075-754024-36 

 

 

 

 


