
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจําภาคการศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรภาคปกติ) 

................................................................... 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน           
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
 1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

แผน ก แบบ ก 1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 36 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  21 
หน่วยกิตและต้องทําวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต 

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีรับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจํานวน  5  คน 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science) ครอบคลุมถึง

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พืชศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ ประมง สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือมี
ประสบการณ์การวิจัย/การทํางาน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science) 

ครอบคลุมถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือมี
ประสบการณ์การวิจัย/การทํางาน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4.  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 จําหน่ายระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ราคาชุดละ 100 บาท ท่ีสํานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ทุ่งใหญ่) ชั้น 2 เลขท่ี 133  หมู่ 5 ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันท่ี                
๒๓ มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 2557 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากทางเว็บไซต์  
http://agro2.rmutsv.ac.th 

5.  วิธีการสมัครมี 2 วิธี 
5.1 การสมัครด้วยตนเอง 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ท่ีสํานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ชั้น 2                   



๒ 
 

ค่าระเบียบการและ ใบสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท และค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
600 บาท ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

 5.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยชําระเงินผ่านธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปณ.ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบ
คัดเลือก 100 บาท ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 600 บาท 

6.  หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก 
 6.1  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัคร 
 6.2  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   

-  ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
-  ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)  ให้ใช้ใบแสดงผล

การศึกษาท่ีมีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2556จํานวน 1 ฉบับ 
 6.3  สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 

6.4  หลักฐานการชําระเงินธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
6.5 กรณีสมัครเรียน แผน ก แบบ ก 1 ให้แนบเอกสารแนวคิดในการทําวิจัย (Concept Paper on 

Research Topic : ดูเอกสารคําแนะนําการเขียนแนวคิดในการทําวิจัย)  

จัดส่งเอกสารหลักฐานท้ังหมด ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
ไม่เกิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร จ่าหน้าซองถึง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เลขท่ี 133  หมู่ 5 ตําบล                    
ทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 (วงเล็บมุมซองสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท) 
 
7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557                     
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ชั้น 2 และทางเว็บไซต์  http://agro2.rmutsv.ac.th  

8.  กําหนดการสอบคัดเลือกและสถานท่ีสอบ 
 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

1.  สอบสัมภาษณ์  (100%) 18 กรกฎาคม 2557 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุม AB 201 

อาคารสํานักงาน 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 (ทุ่งใหญ่) 

9.การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 

ทางเว็บไซต์ http://agro2.rmutsv.ac.th และท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ชั้น 2 



๓ 
 

10. การรายงานตัว การข้ึนทะเบียน 
   ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557                         
ณ สํานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาคาร
สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ชั้น 2  
  ๑๐.๑ หลักฐานในการรายงานตัว 
 ๑๐.1.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป รูปถ่ายแต่ละชุด
จะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายภายในระยะไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว 
 ๑๐.1.2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ฉบับ  
 ๑๐.1.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ 1 ฉบับ 
 ๑๐.1.4  สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 ๑๐.1.5  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส ในกรณีท่ีชื่อ
สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน 

(เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องนําฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

 ๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
           ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆดูรายละเอียดตามระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
ศรีวิชัย “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2553”  

11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน  
      วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

12. วันเปิดภาคเรียน 
       วันท่ี 18 สิงหาคม 2557 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๐ เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  2557 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


