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ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยวิธีพิเศษ รอบที่ 5 ภำยใต้โครงกำรบัณฑิตอุตสำหกรรมเกษตรศรีตรัง  
 

  

 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยวิธีพิเศษ รอบท่ี 5 (รอบรับตรงอิสระ)  
โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  โดยก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์          
การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50            

1.2   เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังน้ี 
1.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น 
1.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย หรือเป็นโรคไม่ติดต่อท่ีจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.2.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 1.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอืน่ท่ีเหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ 
1.4  ไม่ เป็นผู้ ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการ คัดเลือกทุกวิธีการ         
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.5  ไม่ เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Clearing House          
รอบท่ี 1/1, รอบท่ี 1/2, รอบท่ี 2, รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561   
ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2561  และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครคนใดได้ใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา             
ปีการศึกษา 2561 ในรอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคัดชื่อออก
จากโครงการนี้ 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่าเอกสาร    
ท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อ                
เข้ารับการศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

2.  จ ำนวนรับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ (คน) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 30 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 30 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 30 

 

 

 

 

3.  วิธีกำรคัดเลือก 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อด าเนินการคัดเลือก โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 3.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร     
    ในเบื้องต้น  หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด จะถูกตัดออกจาก  
       กระบวนการคัดเลือก 
 3.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะจัดล าดับการเข้าสอบสัมภาษณ์เรียงตามเลขท่ีใบสมัคร  
 3.3  พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกดังนี้  
 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ค าอธิบาย 
1.  GPAX (เฉลี่ย 6 ภาคการศกึษา) 30 GPAX  x  30/4 

หมายเหตุ   30  คือคะแนนเต็ม 
       4  คือ GPA (เต็ม 4.00) 

2.  GPA (เฉลี่ย 6 วิชา) เรียงตามล าดับวิชา ดังนี้  
    2.1 คณิตศาสตร์   
    2.2  เคม ี 
    2.3  ภาษาอังกฤษ  
    2.4  ชีววิทยา  
    2.5  ฟิสิกส์  

20 GPA x 20/4 
หมายเหตุ   20  คือคะแนนเต็ม 

4 คือ GPA  (เต็ม 4.00) 
คิดคะแนน GPA โดยแยกเฉลี่ยผลการเรียน 
ของแต่ละวิชา (2.1 – 2.5) ตามล าดับ และ 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 วิชาอีกครั้ง  

3. 3. ความสามารถทางภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร ์ 10 ประเมินจากความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
โดยการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถโต้ตอบได้
มากกว่า 80% 

1. 4. ทักษะ ความสามารถพิเศษทางวิชาการและอื่นๆ
(กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม) 

10 อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

5. ทัศนคติ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสาขาวิชา 20 อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์
6. ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ  10 อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์

รวม 100  
เกณฑ์กำรตัดสิน 

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

               2.1 รวมคะแนนจากข้อ 1, 2 และ 3 
   2.2  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
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ผลการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการ คัดเลือกซึ่งแต่งต้ังโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ียุติ 
 

4.  หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 

 4.1  ใบสมัคร สั่งพิมพ์ ได้จาก  http://agro.psu.ac.th หรือจากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้         
     กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย 3x4 ซ.ม. (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน      
     6 เดือน) จ านวน 1 รูป 
 4.2    ส าเนาระเบียนผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคเรียน) จ านวน 1 ชุด  
     (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.3    ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.4    ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยพิมพ์ข้อมูลได้จากเวปไซต์ สทศ.   
     http://www.niets.or.th 
 

 

5.  วิธีกำรสมัคร 

 5.1  ผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 สมัครโดยตรงท่ีเว็บไซต์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร http://agro.psu.ac.th 
    โดยกรอกประวัติให้ครบถ้วน   

 5.2  วิธีส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

   5.2.1 ส่งเอกสารโดยตรงได้ ณ งานการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ชั้น 1 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก        

   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)  หรือ   

 5.2.2  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ EMS  โดยจะถือเอาวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็น 

  วันท่ีสมัคร จ่าหน้าซองถึง 

   คุณสุขภิญญา พวงสุวรรณ  งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   ตู้ ปณ. 38 คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112 

 5.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง http://agro.psu.ac.th 

6.  เอกสำรที่ใช้ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 6.1  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนท่ีระบุเลขจ านวน 13 หลัก 
 6.2  ใบแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 6.3   ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

7.  ปฏิทินกำรรับสมัครและกำรสอบคัดเลือก 

กิจกรรม ก าหนดการ 

รับสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ต้ังแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2561 

http://agro.psu.ac.th/
http://www.niets.or.th/
http://agro.psu.ac.th/
http://agro.psu.ac.th/
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

(ตรวจสอบรายช่ือได้ท่ีเวปไซต์  http://agro.psu.ac.th) 
23 กรกฎาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ / ยืนยันสิทธิ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 กรกฎาคม 2561 

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ท่ี เวป ไซ ต์   http://agro.psu.ac.th หรือ 
http://www.entrance.psu.ac.th) 

31 กรกฎาคม 2561 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเข้าหอพักต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา ชั้นปีที 1 (รหัส 61) ดูรายละเอียดได้ท่ี 
http://dorm.psu.ac.th/system  

1  สิงหาคม 2561 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 

8.  เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

8.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดและ

เงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 

 

 

 

9.  กำรรำยงำนตัวและกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

   ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

และผู้ท่ีไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 

                                       (ลงชื่อ)                             จุฑามาส  ศตสุข 

      (รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส  ศตสุข)  
               รักษาการแทน รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 

http://agro.psu.ac.th/
http://agro.psu.ac.th/


 5 
 

 

 
 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
 

(นางสุขภิญญา  พวงสุวรรณ)       สุขภิญญา/พิมพ์/ทาน 

     นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

เลขที่สมัคร............... 

 
 
 

 
ใบสมัครโครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 5 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
ข้าพเจ้า      นาย      นางสาว……………………….………….…………….. นามสกุล............................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)…………………………………………..………….……....…………อายุ ………….……..ปี 
บิดาชื่อ..............................................................อายุ............ปี อาชีพ……………….…………โทรศัพท์.....………..……………… 
มารดาชื่อ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ…………………..………โทรศัพท์.....………..……………… 
 

 
รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 3x4 ซม. 
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สถำนที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ท่ีสะดวกที่สุดคือ 
บ้านเลขท่ี…………..………….. หมู่ที่………..…… ซอย.................................. ถนน................................................................ 
ต าบล.................................... อ าเภอ............................... จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทรศัพทบ์้าน................................................................. โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
E-mail………………………………………………………………………….Facebook……………………………….………………………………    

2. ข้อมูลกำรศึกษำ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่...........โรงเรียน................................................................................ 
อ าเภอ…………………………….………. จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์................................................. 
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอด....6....ภาคการศึกษา  เท่ากับ......................... และเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

เกรดเฉลี่ย .................... .................... .................... .................... .................... 
 

3. ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง      สำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สาขาวิชา เรียง
ตามล าดับ) 
         ล าดับที่ 1  สาขาวิชา ............................................................................ 
         ล าดับที่ 2  สาขาวิชา ............................................................................ 
         ล าดับที่ 3  สาขาวิชา ............................................................................ 

4. พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ (ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง     ) 
        ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)                       ผลคะแนน O-NET  
         ส าเนาบัตรประชาชน          ส าเนาทะเบียนบ้าน          แนบรูปถ่าย 1 นิ้วมากับใบสมัคร     
 

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หากว่าข้าพเจ้า
ขาดคุณสมบัติแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที 
 
 

(ลงชื่อ) .........................................................ผูส้มัคร           (ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่รับสมคัร 
       (………………………………………………………)                   (………………………………………………………)   
          วันที่.............../................/...............                    วันที่.............../................/............. 


