
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ) 
................................................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ) 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 หน่วยกิต และต้อง

ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างย่ังยืน 

แผน ก แบบ ก 1 
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน กแบบ ก 2 
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 2๑ หน่วยกิต และต้อง

ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 1๕ หน่วยกิต 

2. จ้านวนนักศึกษาที่รับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - แผน ก แบบ ก1                จ านวน  5  คน                                      

- แผน ก แบบ ก2                จ านวน  5  คน 

 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน       
- แผน ก แบบ ก1                     จ านวน  5  คน 

- แผน ก แบบ ก2                จ านวน  5  คน                      

 
 
 

  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 

     1) ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
และมีประสบการณ์การท างานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
     2) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

/3.1.2 แผน ก... 
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3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

พืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอ่ืนที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  

 2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาของวิชาชีพไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

 3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แตม่ีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4) คุณ สมบั ติ น อก เห นื อ จ ากข้ อ  1-3 ให้ อ ยู่ ใน ดุ ล ย พิ นิ จ ขอ งคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3.2 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน 

3.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
     1) ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือ
สัมพันธ์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ ที่ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์การท างานด้านการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ าและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  
 3.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประมง หรือสาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือ
สัมพันธ์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 

  2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่ต้องมีคะแนนในรายวิชาปัญหาพิเศษ โครงงาน หรือสหกิจศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับคะแนน 3.00 หรือ 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือด้านอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

4. ก้าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 ม.2 ต.ถ้ าใหญ่  อ.ทุ่ งสง  
จ.นครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

/133 ม.5 ต.ถ้ าใหญ่... 

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

133 ม. 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th 

5. วิธีการสมัครวิธีการช้าระเงินค่าสมัครและค่าระเบียบการสอบคัดเลือก 
5.1 สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ส านักงานคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 ม.2 ต.ถ้ าใหญ่  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 133 ม. 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

5.2 ยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
มายัง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : agr@rmutsv.ac.th 

5.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ มายัง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
80110  

5.4 วิธีการช้าระเงินค่าสมัครและค่าระเบียบการสอบคัดเลือก 
สามารถช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 500 บาท และค่าระเบียบการสอบ

คัดเลือก จ านวน 100 บาท โดยดาวน์โหลด Bill Pay ment ช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่  
7 – 31 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้ งส่ งสลิปการช าระเงินมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : 
agr@rmutsv.ac.th 

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

-  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
-  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรให้ใช้ใบแสดงผล

การศึกษาที่มีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
6.3 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
6.4 หลักฐานการช าระเงินธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
6.5 กรณสีมัครเรียน แผน ก แบบ ก1 ทั้ง 2 สาขาวิชาให้แนบเอกสารแนวคิดในการท า

วิจัย (Concept Paper on Research Topic) ด้วย (ดูเอกสารค าแนะน าการเขียนแนวคิดในการท าวิจัยจาก 
http://agr.rmutsv.ac.th) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่  2 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์  http://agr.rmutsv.ac.th ส านักงานคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
8. ก้าหนดการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์  (100%) 5 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings  

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

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ (100%) 5 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 

Meetings 

 
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต ์http://agr.rmutsv.ac.th 

10. การรายงานตัว การขึ้นทะเบียน 
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 

กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th/ พร้อมทั้งส่งหลักฐาน 
การรายงานตัว มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : agr@rmutsv.ac.th ดังนี้    

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

แต่ละชุดจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน 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  

ในกรณีที่ชื่อสกลุในเอกสารไม่ตรงกัน 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆดูรายละเอียดตามระเบียบการ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2561” 

  11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

12. วันเปิดภาคเรียน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

