
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร" 
ประจําภาคการศึกษาป&ท่ี 1 ป&การศึกษา 2557 (หลักสูตรภาคปกติ) 

................................................................... 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนดเป�ดรับสมัครเข�าศึกษาต!อในระดับปริญญาโท ใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ป)การศึกษา 2557  ดังรายละเอียดต!อไปนี้ 
1. หลักสูตรท่ีเป/ดรับสมัคร 
    1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

แผน ก แบบ ก 1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต�องทําวิทยานิพนธ8 จํานวน 36 หน!วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต�องศึกษารายวิชาไม!น�อยกว!า  21 หน!วยกิตและ

ต�องทําวิทยานิพนธ8ไม!น�อยกว!า 15 หน!วยกิต 
 1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร8 

แผน ก แบบ ก 1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต�องทําวิทยานิพนธ8 จํานวน 36 หน!วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  ต�องศึกษารายวิชาไม!น�อยกว!า 21 หน!วยกิตและ
ต�องทําวิทยานิพนธ8ไม!น�อยกว!า 15 หน!วยกิต 
 1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

แผน ก แบบ ก 1 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต�องทําวิทยานิพนธ8 จํานวน 36 หน!วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  ต�องศึกษารายวิชาไม!น�อยกว!า 21 หน!วยกิต  และ
ต�องทําวิทยานิพนธ8ไม!น�อยกว!า 15 หน!วยกิต 

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีรับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   5  คน 
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร8 5  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง  

 
5  คน 

 
3.  คุณสมบัติของผู5สมัคร 

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร8  
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือเทียบเท!า ท่ีได�รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 

2) มีผลการศึกษาได�คะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 และต�องมีประสบการณ8การทํางานใน
วิชาชีพไม!น�อยกว!า 2 ป)    
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3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร8หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ เทียบเท!า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องหรือสัมพันธ8กับการผลิตพืชหรือพืชศาสตร8ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบ และประกาศผลให�เป?นผู�มีสิทธิ์สมัครเข�าสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 
สําหรับผู�คาดว!าจะสําเร็จการศึกษาใช�คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต!ภาคแรกท่ีเข�าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2           
ป)การศึกษา 2556 และเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ต่ํากว!า 2.50 จึงมีสิทธิ์เข�าศึกษาต!อ 

2) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร8 หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท!า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว!า 2.50 
แต!ต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส!วนของวิชาชีพไม!ต่ํากว!า 3.00 

3) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว!า 2.50 แต!มีประสบการณ8ในการทํางานด�านพืชศาสตร8หรือการผลิตพืช หรือด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
ไม!ต่ํากว!า 1 ป) โดยมีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาหรือหน!วยงาน 

 
3.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร" 

3.2.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร8  
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว8หรือเทียบเท!า ท่ีได�รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 

2) มีผลการศึกษาได�คะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 และต�องมีประสบการณ8การทํางานใน
วิชาชีพไม!น�อยกว!า 2 ป)    

3.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

1)  เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร8  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว8 หรือเทียบเท!า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องและสัมพันธ8กับสาขาวิชาสัตวศาสตร8หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว8 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และประกาศผลให�เป?นผู�มีสิทธิ์สมัครเข�าสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 สําหรับผู�คาดว!าจะสําเร็จการศึกษาใช�คะแนนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต!ภาคแรกท่ีเข�าศึกษา 
จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ป)การศึกษา 2556 และเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม!ตํ่ากว!า 
2.50  จึงมีสิทธิ์เข�าศึกษาต!อ 

2)  เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร8หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว8 หรือเทียบเท!า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว!า 
2.50 แต!ต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส!วนของวิชาชีพไม!ต่ํากว!า 3.00 
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3)  เป?นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากว!า 2.50 แต!มีประสบการณ8ในการทํางานด�านสัตวศาสตร8 สัตวบาล หรือด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องไม!ตํ่ากว!า 1 
ป) โดยมีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาหรือหน!วยงาน 

3.3 สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว"น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 
3.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง  หรือ
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา หรือเทียบเท!า ท่ีได�รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 

2) มีผลการศึกษาได�คะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 และต�องมีประสบการณ8การทํางานใน
วิชาชีพไม!น�อยกว!า 2 ป)    
 3.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา หรือเทียบเท!า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวเนื่อง และสัมพันธ8กับสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ํา ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ตํ่ากว!า 2.50 สําหรับผู�คาดว!าจะสําเร็จการศึกษาใช�คะแนนเฉลี่ย
สะสม ต้ังแต!ภาคแรกท่ีเข�าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ป)การศึกษา 2556 และเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วต�อง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม!ต่ํากว!า 2.50 จึงมีสิทธิ์เข�าศึกษาต!อ 

2) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาหรือคาดว!าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง หรือเทียบเท!า หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว!า 2.50 ต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส!วนของ
วิชาชีพไม!ต่ํากว!า 3.00 

3) เป?นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในข�อ  1)  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว!า 2.50 จะต�องมีประสบการณ8ในการทํางานด�านประมง หรือด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องไม!ตํ่ากว!า  1 ป) 
โดยมีหนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาหรือหน!วยงาน 
 
4.  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 จําหน!ายระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ 100 บาท ท่ีสํานักงานคณะเกษตรศาสตร8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หมู!  2  ต. ถํ้าใหญ! อ.ทุ! งสง                       
จ.นครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตร8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ต.ทุ!งใหญ! อ.ทุ!งใหญ! จ.นครศรีธรรมราช ต้ังแต!วันท่ี 17 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2557 หรือดาวน8โหลดใบสมัคร ได�จาก Website http://agr.rmutsv.ac.th 
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5.  วิธีการสมัครมี 2 วิธี 
5.1 สมัครด5วยตนเอง 

 ยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐานการสมัคร ได�ท่ีสํานักงานคณะเกษตรศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ.ทุ!งสง  จ.นครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีไสใหญ!)  ค!าระเบียบการและ           
ใบสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท และค!าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท ต้ังแต!วันท่ี 17 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2557 

5.2 สมัครทางไปรษณีย" โดยชําระเงินผ!านธนาณัติ สั่งจ!ายในนาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปณ.ทุ!งสง รหัสไปรษณีย8 80110 ค!าระเบียบการและใบสมัครสอบ
คัดเลือก 100 บาท ค!าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท รวม 600 บาท 

  

6.  หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก 
 6.1  ใบสมัครท่ีกรอกข�อความสมบูรณ8แล�ว  ติดรูปถ!ายขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู�สมัคร 
 6.2  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   

-  ผู�สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล�ว ใช�สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
-  ผู�สมัครท่ีกําลังศึกษาอยู!ในภาคเรียนสุดท�ายของหลักสูตร (ภาคการศึกษาฤดูร�อน)  ให�ใช�ใบ

แสดงผลการศึกษาท่ีมีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 (ภาคปลาย) ป)การศึกษา 2556 จํานวน 
1 ฉบับ 

 6.3  สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข�าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
6.4  หลักฐานการชําระเงินธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
6.5 กรณีสมัครเรียน แผน ก แบบ ก 1 ท้ัง 3 สาขาวิชาให�แนบเอกสารแนวคิด ในการทําวิจัย (Concept 

Paper on Research Topic) ด�วย (ดูเอกสารคําแนะนําการเขียนแนวคิดในการทําวิจัย) 
จัดส!งเอกสารหลักฐานท้ังหมดถึงคณะเกษตรศาสตร8 ภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 โดยถือวัน

ประทับตราไปรษณีย8 จ!าหน�าซองถึงคณะเกษตรศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เลขท่ี 109 หมู!ท่ี 2 ต.ถํ้าใหญ! อ.ทุ!งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 (วงเล็บมุมซองสมัครสอบ
คัดเลือกเข5าศึกษาต@อระดับปริญญาโท) 
 
7.  ประกาศรายช่ือผู5มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ทาง Website http://agr.rmutsv.ac.th และท่ีปcายประชาสัมพันธ8สํานักงาน
คณะเกษตรศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท้ังพ้ืนท่ีไสใหญ!             
อ.ทุ!งสง จ.นครศรีธรรมราช และพ้ืนท่ีทุ!งใหญ! อ.ทุ!งใหญ! จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

8.  กําหนดการสอบคัดเลือกและสถานท่ีสอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบสัมภาษณ8  (100%) 29 พฤษภาคม 2557 

เวลา 09.00 น. เป?นต�นไป 
ห�อง 311 สาขาพืชศาสตร8 

คณะเกษตรศาสตร8   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 (พ้ืนท่ีไสใหญ!) 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร" 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบสัมภาษณ8  (100%) 29 พฤษภาคม 2557 

เวลา 09.00 น. เป?นต�นไป 
ห�องเหมยซาน สาขาสัตวศาสตร8 

คณะเกษตรศาสตร8   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 (พ้ืนท่ีไสใหญ!) 
 
สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว"น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบสัมภาษณ8 (100%) 29 พฤษภาคม 2557 

เวลา 09.00 น. เป?นต�นไป 
สํานักงานสาขาประมง  

คณะเกษตรศาสตร8 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(พ้ืนท่ีไสใหญ!) 
 
9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี 6 มิถุนายน 2557  ทาง Website http://agr.rmutsv.ac.th และท่ี
สํานักงานคณะเกษตรศาสตร8 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท้ังพ้ืนท่ีไสใหญ!และพ้ืนท่ีทุ!งใหญ! 
 
10. การรายงานตัว การข้ึนทะเบียน 
   ผู�ท่ีผ!านการสอบคัดเลือกรายงานตัว ข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 ณ สํานักงาน
คณะเกษตรศาสตร8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ!งสง                  
จ.นครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีไสใหญ!) 
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       หลักฐานในการรายงานตัว 
 1.  รูปถ!ายหน�าตรงไม!สวมหมวก ไม!สวมแว!นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป รูปถ!ายแต!ละชุดจะต�อง
เป?นรูปถ!ายครั้งเดียวกัน และถ!ายภายในระยะไม!เกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว 
 2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ฉบับ  
 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ 1 ฉบับ 
 4.  สําเนาทะเบียนบ�าน 1 ฉบับ 
 5.  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช!นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส ในกรณีท่ีชื่อสกุล
ในเอกสารไม!ตรงกัน 

(เอกสารหลักฐานทุกอย@างต5องนําฉบับจริงมาแสดงด5วย) 
 

 ค@าใช5จ@ายในการรายงานตัว 
           ค!าข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา ค!าลงทะเบียน และค!าใช�จ!ายอ่ืนๆ ดูรายละเอียดตามระเบียบการรับ
สมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต!อระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว!าด�วยการเก็บเงินค!าบํารุงการศึกษา ค!าลงทะเบียน 
และค!าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2553” 
   
11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม@ และลงทะเบียนเรียน  
      วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 
12. วันเป/ดภาคเรียน 
       วันท่ี 18 สิงหาคม 2557 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน เมษายน  พุทธศักราช  2557 
 

(ผู�ช!วยศาสตราจารย8รุจา ทิพย8วารี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


