
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาคปกติ) 
................................................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

แผน ก แบบ ก 1  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิตและ

ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

แผน ก แบบ ก 1  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตและ

ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ           

การจัดการทรัพยากรประมง 
แผน ก แบบ ก 1  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี  ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  และ

ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.  จ้านวนนักศึกษาที่รับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   4  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการจัดการทรัพยากรประมง  

4  คน 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 
1) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพืชศาสตร์  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือเทียบเท่า ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 
2) มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ ากว่า 2.50 และต้องมี

ประสบการณ์การท างานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี    
3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช หรือ เทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับการผลิต
พืช ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
ส าหรับผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 จึงมีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของ
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา 
จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วน
ของวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงมีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานด้านพืชศาสตร์หรือการผลิตพืช หรือ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

3.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.2.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือเทียบเท่า ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 

2) มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ ากว่า 2.50 และต้องมี
ประสบการณ์การท างานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี    

3.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 

1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับ
การผลิตสัตว์ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า กว่า 
2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านสัตวศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ า
กว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน ส าหรับผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  จึงมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
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2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 หากมีคะแนนต่ ากว่า 2.50 
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้คะแนน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงมีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ 

3.3 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
3.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประมง  หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเทียบเท่า ที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม หรือ 

2) มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ ากว่า 2.50 และต้องมี
ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี    

 3.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 

1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือ
สัมพันธ์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้คะแนนเฉลี่ย
สะสม ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 จึงมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเทียบเท่า หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ภาคแรกท่ีเข้าศึกษา จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงมีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ  
1) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการท างานด้านประมง หรือการจัดการ
ทรัพยากรประมง หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงาน 

4. ก้าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 
จ าหน่ายระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ 100 บาท ที่ส านักงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ม.2 ต.ถ้ าใหญ่      
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่                
31 ตุลาคม 2561 หรือดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th 

 
 

/5. วิธีการสมัคร... 

http://agr.rmutsv.ac.th/


4 
 

5. วิธีการสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช                     
ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท และค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท  

6. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก 
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัคร 
6.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   

-  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
-  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้ใบแสดงผล

การศึกษาที่มีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ฉบับ 
6.3  ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
6.4 หลักฐานการช าระเงินธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
6.5 กรณีสมัครเรียน แผน ก แบบ ก 1 ทั้ง 3 สาขาวิชาให้แนบเอกสารแนวคิด ในการ

ท าวิจัย (Concept Paper on Research Topic) ด้วย (ดูเอกสารค าแนะน าการเขียนแนวคิดในการท าวิจัย
จาก http://agr.rmutsv.ac.th) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th ส านักงานคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  
8.  ก้าหนดการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์  (100%) 6 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ห้อง 311 สาขาพืชศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์  (100%) 6 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ห้องเหมยซาน สาขาสัตวศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการจัดการทรัพยากรประมง 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ (100%) 6 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ส านักงานสาขาประมง  

คณะเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ส านักงานคณะ

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th  
10. การรายงานตัว การขึ้นทะเบียน 

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่  14 
พฤศจิกายน 2561 ณ ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

หลักฐานในการรายงานตัว 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป             

รูปถ่ายแต่ละชุดจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายภายในระยะไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว 
2.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ฉบับ  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 1 ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
5.  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส 

ในกรณีที่ชื่อสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน 
หมายเหตุ; เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดูรายละเอียดตามระเบียบ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2553” 
  11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
12. วันเปิดภาคเรียน 
       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน   กันยายน พ.ศ.  2561 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 

รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

http://agr.rmutsv.ac.th/

