


วิธีการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5   
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี     
แบบรับตรงอิสระ รอบท่ี ๕  ในวันท่ี  19  มิถุนายน  2563  โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือกใน
รูปแบบดังต่อไปนี้  

 
1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา)  
     -  โดยสาขาวิชา จะพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวชิาก าหนด 
     -  ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบบัจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)   

1.  ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย 1 นิ้ว  
  2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
        3.  ส าเนาบัตรประชาชน  
 4.  หลักฐานแสดงบดิา - มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ถ้ามี) 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัคร 
              ไม่ตรงกัน) 
 6.  เขียนบทความ “ทีแ่สดงถึงความสนใจที่จะศึกษาในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สจล.” 
               ความยาวไม่เกนิ 1 หน้ากระดาษ A4 

7.  Portfolio (ถ้ามี) 
 

ส่งข้อมูลได้ที ่https://forms.gle/w1FT3r9gVwaHTazi8 
  ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น. เท่านั้น  
 *หากไมด่ าเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์* 
 

หากมีค าถามเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ รศ.ดร.อ ามร  อินทร์สังข์ โทร. 089-9569541 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/w1FT3r9gVwaHTazi8


2.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
     -  โดยสาขาวิชาให้นักเรียนด าเนินการจัดท า Video clip ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยมีหัวข้อ
ที่จะต้องกล่าวถึง ดังน้ี 

1.  แนะน าตวั ชื่อ นามสกุล โรงเรียน และครอบครัว 
2.  ผลการเรียน (แผนการเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา, คะแนนเฉลีย่สะสมผล

การเรียนรูก้ลุ่มสาระคณติศาสตร์) กิจกรรมทางวิชาการที่เคยเข้าร่วม และรางวัล (ถา้มี) 
  3.  รู้จักหลกัสูตรสัตวศาสตร์ไดอ้ย่างไร และเหตุผลที่เลอืก 
 4.  นักเรียนที่ครอบครวัท าเกษตรกรรม ให้อธิบายลักษณะการท าการเกษตรของครอบครวัมาด้วย 

5.  นักเรียนอาจให้บุคคลอ้างอิง (ถ้ามี) กล่าวแนะน า ใช้เวลาไม่เกนิ 2 นาที  
     -  ให้นักเรียนแนบเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังต่อไปนี้  (เอกสารทุกฉบับจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง)  

1.  ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย 1 นิ้ว  
  2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
        3.  ส าเนาบัตรประชาชน  
 4.  หลักฐานแสดงบดิา - มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ถ้ามี) 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัคร 
              ไม่ตรงกัน) 

6.  Portfolio (ถ้ามี) 
 

ส่งข้อมูลได้ที ่https://forms.gle/XQSrbkd8LmVTqP4g6 
 ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น. เท่านั้น  
 *หากไม่ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์* 

 
หากมีค าถามเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์ โทร. 081-9208836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/XQSrbkd8LmVTqP4g6


3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
    -  ให้นักเรียนด าเนินการจัดท า video clip ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี ้ 

1.  แนะน าชื่อ นามสกุล และโรงเรียน   
2.   ผลการเรียน แผนการเรียน กิจกรรม และรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)  
3.   เหตุผลที่เลอืกหลกัสูตรวิทยาศาสตรก์ารประมง  
4.   นักเรียนที่ครอบครวัท าเกษตรกรรมให้อธิบายลกัษณะการท าเกษตรของครอบครัว  

     -  ให้นักเรียนแนบเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง)  

1.  ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย 1 นิ้ว  
  2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
        3.  ส าเนาบัตรประชาชน  
 4.  หลักฐานแสดงบดิา - มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ถ้ามี) 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัคร 
              ไม่ตรงกัน) 

6.  Portfolio (ถ้ามี) 
 

ส่งข้อมูลได้ที ่https://forms.gle/7oUiJmX8Aoiprhb46 
 ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น. เท่านั้น  
 *หากไม่ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์* 

 
หากมีค าถามเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ รศ.ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ  โทร. 094-9368883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/7oUiJmX8Aoiprhb46


4.  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 
      -  ให้นักเรียนด าเนินการจัดท า Video Clip ความยาม 3 - 5 นาที โดยมีหัวข้อ ดังน้ี 

1.  แนะน าตวั ชื่อ นามสกุล โรงเรียน และครอบครัว ประสบการณ ์หรอื ความเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร  

2.  เหตุผลที่สมัครเขา้เรียนหลักสูตรพัฒนาการเกษตร 
3.  อนาคตหลังจบการศึกษา 
ทั้งนี้  Video clip ต้องเปน็หน้าและเสียงจริงของผู้สมัครเท่านัน้ โดยสามารถ insert ภาพที่

เกี่ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
     -  ให้นักเรียนแนบเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังต่อไปนี้  (เอกสารทุกฉบับจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       1.  ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย 1 นิ้ว  
  2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
        3.  ส าเนาบัตรประชาชน  
 4.  หลักฐานแสดงบดิา - มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ถ้ามี) 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัคร 
              ไม่ตรงกัน) 

6.  Portfolio (ถ้ามี) 
 

 ส่งข้อมูลได้ที ่https://forms.gle/fGajFREftDY8FjzT9 
 ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น. เท่านั้น  
 *หากไม่ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์* 
 

หากมีค าถามเพ่ิมเติมให้ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE หรอื สอบถามโดยตรงจาก 
ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธวิัฒน์  โทร.096-2415624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/fGajFREftDY8FjzT9


5.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  
      1.  ให้นกัเรียนด าเนนิการจดัท า Video Clip แนะน าตนเองแบบสัน้กระชับและสร้างสรรค์ ความ
ยาวไมเ่กิน 2 นาท ี ไม่จ ากดัรูปแบบ 
       2.  ให้นักเรียนด าเนินการจัดท า Portfolio ในรูปแบบ PDF น าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งงานอดิเรก โดยเน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือแสดงให้เห็นถึงความ
สนใจหรือทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนที่จะเอื้อต่อการเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร อาจท าลิงค์
เชื่อมโยงไปยังชิ้นงานที่อยู่ใน Youtube/Google Drive โดยใน Portfolio หากบรรยายแนวคิดในการ
ออกแบบหรือผลิตงานชิ้นนั้น ๆ จะดีมาก 
     -  ให้นักเรียนแนบเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังต่อไปนี้  (เอกสารทุกฉบับจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       1.  ใบสมัคร พร้อมตดิรูปถ่าย 1 นิ้ว  
  2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
        3.  ส าเนาบัตรประชาชน  
 4.  หลักฐานแสดงบดิา - มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ถ้ามี) 

5.  ส าเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัคร 
              ไม่ตรงกัน) 
 
 

 ส่งข้อมูลได้ที ่https://forms.gle/HftzjVWxtBoPdVwt8 
 ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2563  เวลา 18.00 น. เท่านั้น  
 *หากไม่ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์* 

 
 
หมายเหตุ : หากมีค าถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ  
รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม  โทร. 081-9945686  
หรือติดตามข่าวสาร/ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร
โดยตรงได้ท่ี 
https://www.facebook.com/nitedkasetkmitl 

 
 
 

https://forms.gle/HftzjVWxtBoPdVwt8
https://www.facebook.com/nitedkasetkmitl













