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ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง   กำรรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษำในคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ภำยใต้โครงกำรบัณฑติอุตสำหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (รอบที่ 1) 
   
  

 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ด าเนินการ         
รับน ักศ ึกษาภายใต ้โครงการ “บ ัณฑ ิตอ ุตสาหกรรม เกษตรศรีตรัง ” เพื ่อค ัด เล ือกบ ุคคลเข ้าศึกษา                   
ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นเรียนในรายวชิาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์   

   มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาค
การศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้  

   1.1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ไม่ต่ ากว่า 2.50  
                 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต  
   1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50  
                 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
   1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50    
                 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  มีผลการเรียน
เฉลี่ยใน 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียน
เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้  

   1.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50  
                 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 
   1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50  
                 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
   1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50  
                  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

1.3   เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค         
ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
1.3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น 
1.3.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย หรือเป็นโรคไม่ติดต่อที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.3.3 มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึน้ 
  ภายหลัง จะต้องถูกตัดสทิธิ์การศึกษา 

1.4  ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะไม่เปน็ไปตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะฯ 
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2.  หลักฐำนและขั้นตอนกำรสมัคร 

    2.1  เอกสำรกำรสมัครออนไลน์ 
           สมัครออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์  https://e-admission.psu.ac.th พร้อม Upload ไฟล์หลักฐานต่าง ๆ   
(upload เป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น)  ได้แก่ 
             - ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
             - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้อง Upload เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน หากคณะฯ ไม่สามารถพิจารณา 
              ตรวจสอบเอกสารได้ จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 

    2.2  เอกสำรกำรสมัครที่ต้องน ำมำยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ ส ำหรับผู้ที่มีรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ (ฉบับตัวจริง) 

             - ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
               โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
             - บัตรประจ าตัวประชาชน 
             - ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน สามารถน ามายื่นในวันรายงานตัว 
               สอบสัมภาษณ์ได้) รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด                
             - ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ 
               หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร 

    2.3  ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

          2.3.1  ให้ผู้มีสิทธิ์สมัคร ยื่นสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2564 ได้ที่เว็บไซต์  
 https://e-admission.psu.ac.th ระบบปิดเวลา 23.30 ในวันสิ้นสุดรับสมัคร 
          2.3.2  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200.-บาท โดยพิมพ์ใบสมัครและช าระเงินโดยการ  
 Scan QR Code หรือ Barcode ผ่าน Mobile Application เพื่อช าระเงินออนไลน์ระหว่าง 
 วันที่ 5-15 มกราคม 2564 ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 22.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
          2.3.3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 บนเว็บไซต์ https://agro.psu.ac.th/   

3.  จ ำนวนรับ 40 คน โดยแบ่งเป็น 

▪   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     20  คน 

▪   สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ    10 คน 

▪   สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  10  คน 

 

 

 

 

 

 
 

https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
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4.  เกณฑ์กำรคัดเลือก 

     4.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยคณะกรรมการคัดเลือก จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะฯ     
           ก าหนด โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
     4.2  ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

 

รำยละเอียด คะแนนเต็ม ค ำอธิบำย 
1.  GPAX (เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ*)    
     *แล้วแต่กรณี 

20 GPAX  x  20/4 
หมายเหตุ    20  คือคะแนนเต็ม 
       4  คือ GPA (เต็ม 4.00) 

2.  GPA (เฉลี่ย 3 วิชำ) เรียงตามล าดบัวชิา ดังนี้  
    2.1  คณิตศาสตร์   
    2.2  วิทยาศาสตร ์
    2.3  ภาษาอังกฤษ  
  

50 GPA x 50/4 
หมายเหตุ     50  คือคะแนนเต็ม 

4 คือ GPA  (เต็ม 4.00) 
คิดคะแนน GPA โดยแยกเฉลี่ยผลการเรียน 
ของแต่ละวิชา (2.1 - 2.3) ตามล าดับ และ 
เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชาอีกครั้ง  

3. 3. ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 20 ประเมินจากความสามารถทางภาษาอังกฤษโดย
การสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถโต้ตอบได้มากกว่า 
80% 

3. 4. ควำมสำมำรถพิเศษและกำรท ำกิจกรรม  
4.  (กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลงานดีเด่น

ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึน้ไป) 

5 - - ระดับโรงเรียน  3  คะแนน 
- - ระดับจังหวัด    4  คะแนน 
- - ระดับชาติ       5  คะแนน 

5. ทัศนคติ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
อุตสำหกรรมเกษตร และบุคลกิท่ำทำง  

5 อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 เกณฑ์กำรตัดสิน 

 1.  คะแนนผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับไม่เกินจ านวนรบั  
 2.  หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้ 

               2.1  รวมคะแนนจากข้อ 1, 2 และ 3 
           2.2  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 

 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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5.  ปฏิทินและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ก ำหนดกำร กิจกรรม 

 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครลงทะเบยีนและยนืยันตัวตนในระบบ TCAS   
ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต์ https://student.mytcas.com 

 
 
5-14 มกราคม 2564 

ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password)  
เข้าระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th    
โดยระบบจะปิดเวลำ 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดกำรรับสมัคร 
รับสมัครออนไลน์และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่  
https://e-admission.psu.ac.th  
โดยระบบจะปิดเวลำ 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดกำรรับสมัคร 

5-15 มกราคม 2564 พิมพ์ใบสมัครจากระบบ และช าระเงินค่าสมัครโดยการ Scan QR Code 
หรือ Barcode ผ่าน Mobile Application เพื่อช าระเงินออนไลน์ในระบบ 
(ให้เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 22.00 น. เท่ำนั้น) 

20 มกราคม 2564 ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง เว็ บ ไ ซ ต์ 
https://agro.psu.ac.th 

22 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์  ณ  ห้อง 3307 และ 3308 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 
ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

26 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://agro.psu.ac.th 
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ.  

ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
26 กุมภาพันธ์ 2564 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป ระ ก าศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษ า ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 

https://entrance.psu.ac.th  

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
ส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู ้

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา, รางานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th 
 

*ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

6.  วัน-เวลำ และสถำนที่สอบ 
    ก าหนดสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564    

- รายงานตัวเวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้อง 3307 ชั้น 3 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

7.  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ 
 ป ระก าศ รายชื่ อ ผู้ ผ่ าน ก า รส อบ สั ม ภ าษ ณ์  ใน วั น ที่   2 6   ม ก ราค ม   2 564  ท าง เว็ บ ไซ ต์ 
https://agro.psu.ac.th 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
https://reg.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
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8.  กำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 

22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System) ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  มิฉะนั้น จะถือว่า
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

9. กำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบถัดไป หากประสงค์ 

จะสละสิทธิ์ ให้ด าเนินการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด 

10. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564  
ผ่านทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th 
 
11. เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
     11.1  นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อก าหนด 
             และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     11.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
 
12. กำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดโครงกำร  (ในวันและเวลำรำชกำร) 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่  งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่               
    โทร. 0 7428 6316, 0 7428 6303  E-mail : sukpinya.k@psu.ac.th   

     หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   https://agro.psu.ac.th 
 
   ประกาศ ณ วันที่   
 

        (ลงชื่อ)              จุฑามาส ศตสุข 
      (รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส  ศตสุข)  
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         

    
 
 
 
         ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสุขภิญญา พวงสุวรรณ)     
    นักวิชาการอุดมศึกษา                                                               สุขภิญญา/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
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