
 
  

  
 
 
                          
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
เรือ่ง   การรบัสมคัรสอบคดัเลือกเปน็นกัศกึษาในคณะอตุสาหกรรมเกษตร  

ภายใตโ้ครงการบณัฑติอตุสาหกรรมเกษตรศรตีรงั ประจ าปกีารศกึษา 2565 (รอบ 1/1) 
   
  

 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ด าเนินการ         
รับนักศึกษาภายใต้โครงการ “บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง” เพื ่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา                   
ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบ 1/1)  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์  
         มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา  
         ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และมีจ านวนหน่วยกิต ดังน้ี  

   1.1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 2.50  
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต  
   1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
   1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50    
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  มีผลการเรียน
เฉลี่ยใน 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6)  ไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียน
เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ และมีจ านวนหน่วยกิต ดังน้ี  

   1.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 2.50  
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 
   1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
   1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50  
               มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 

1.3  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค         
ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังน้ี 
1.3.1 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น 
1.3.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย หรือเป็นโรคไม่ติดต่อที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา 
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 1.3.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความ 
                             เท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการศึกษา 

1.4  ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะไมเ่ป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะฯ 

 
2.  หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร 
    2.1  เอกสารการสมัครออนไลน์ 
           สมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  https://agro.psu.ac.th พร้อม Upload  
ไฟล์หลักฐานต่าง ๆ  (upload เป็นไฟล์ .pdf เท่าน้ัน)  ได้แก่ 
             - ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) 
             - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
             - หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 
หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้อง Upload เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน หากคณะฯ ไม่สามารถพิจารณา 
              ตรวจสอบเอกสารได้ จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 

    2.2  ขั้นตอนการรับสมัคร 
          2.2.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สมัคร ยื่นสมัครออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสาร ระหว่างวันที่ 5 - 26 พฤศจิกายน 2564   
                 ได้ท่ีเว็บไซต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  https://agro.psu.ac.th  ระบบจะปิดเวลา 23.30 น.     
                 ในวันสิ้นสุดการรับสมัคร       
   2.2.2  ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200.-บาท  เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครนิทร์ เลขทีบ่ัญช ี    
                  565-245363-3 แล้วอัพโหลดหลักฐานการโอนผ่านระบบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาปิดรับสมัคร 
           (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
          2.2.3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
                  บนเว็บไซต์ https://agro.psu.ac.th 

3.  จ านวนรบั 40 คน โดยแบ่งเป็น 

▪   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร     20  คน 

▪   สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ   10 คน 

▪   สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  10  คน 

 

 

 

 

 

 

 

https://agro.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
https://agro.psu.ac.th/
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4.  เกณฑก์ารคดัเลือก 

     4.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยคณะกรรมการคัดเลือก จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะฯ  

          ก าหนดโดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
     4.2  ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังน้ี 

รายละเอยีด คะแนน
เตม็ 

ค าอธิบาย 

1.  GPAX (เฉลีย่ 5 หรอื 6 ภาคการศกึษา*)    
     *แล้วแต่กรณี 

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

2.  GPA (เฉลีย่ 3 วชิา) เรียงตามล าดับวิชา ดังน้ี  
    2.1  คณิตศาสตร์   
    2.2  วิทยาศาสตร์ 
    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. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 20 ประเมินจากความสามารถทางภาษาอังกฤษ
โดยการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถโต้ตอบได้
มากกว่า 80% 

3. 4. ความสามารถพเิศษและการท ากจิกรรม  
4.  (กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลงาน

ดีเด่นตั้งแต่ระดับโรงเรียนข้ึนไป) 

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

5. ทศันคต ิความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 
อตุสาหกรรมเกษตร และบคุลกิทา่ทาง  

5 อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 เกณฑก์ารตดัสิน 

 1.  คะแนนผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับไม่เกินจ านวนรับ  
 2.  หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ดังน้ี 

               2.1  รวมคะแนนจากข้อ 1, 2 และ 3 
           2.2  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 

 ทั้งน้ี ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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5.  ก าหนดการคดัเลอืก 
ก าหนดการ กจิกรรม 

5 - 26 พฤศจิกายน 2564 
รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดเอกสาร
การสมัครผ่านเว็บไซต์  https://agro.psu.ac.th  โดยระบบจะปิด
เวลา 23.30 น. ในวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  
ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

13 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต์  https://agro.psu.ac.th   

20 ธันวาคม 2564 สอบสัมภาษณ์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ) 

22 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์   
ทางเว็บไซต์  https://agro.psu.ac.th   

7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ.  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

ส านักการศึกษา 
และนวัตกรรมการเรียนรู ้

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

*ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

6.  การสอบสมัภาษณ์  
    ก าหนดสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดตามจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง 

    6.1  เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ฉบับตัวจริง) 
             - ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
               โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
             - บัตรประจ าตัวประชาชน 
             - ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (คลินิก โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน) 
             - ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ 
               หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสมัภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ในวันพุ ธที่  22 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์  
https://agro.psu.ac.th 
 
 

https://agro.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
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.  การยนืยนัสิทธิใ์นระบบ TCAS 
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 

7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System) ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  มิฉะน้ัน จะ
ถือว่าสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

9. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบถัดไป หาก

ประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด 
 

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
ผ่านทางเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th 
 
11. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     11.1  นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     11.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
 
12. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ  (ในวันและเวลาราชการ) 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี   งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่               
    โทร. 0 7428 6316, 0 7428 6309  E-mail : sukpinya.k@psu.ac.th   

     หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   https://agro.psu.ac.th และ  
     Facebook Fanpage :          https://www.facebook.com/AgroPSU/ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   
 
 

         
      (รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส  ศตสุข)  
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
mailto:sukpinya.k@psu.ac.th
https://agro.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/AgroPSU/

