(สำเนำ)
ประกำศคณะอุตสำหกรรมเกษตร
เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษำในคณะอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตำมโครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ คณะอุตสำหกรรมเกษตร
โครงกำรบัณฑิตอุตสำหกรรมเกษตรศรีตรัง เพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
(นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง) ประจำปีกำรศึกษำ 2560
โดยที่ม หาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ เห็น สมควรเปิด รับ สมัค รและคัด เลือ กบุคคลเพื่อเข้าศึก ษา
ในโครงการรับ นักศึกษาโดยวิธีพิเศษในหลั กสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณ ฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาค
การศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนี้
1.3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น
1.3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย หรือเป็นโรคไม่ติดต่อที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
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2. วิธีและเกณฑ์กำรคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครโดย
วิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
รำยละเอียด
คะแนนเต็ม
คำอธิบำย
1. GPAX (เฉลี่ย 6 ภำคกำรศึกษำ)
15
GPAX x 15/4
หมายเหตุ 15 คือคะแนนเต็ม
4 คือ GPA (เต็ม 4.00)
2. GPA (เฉลี่ย 5 วิชำ) เรียงตามลาดับวิชา ดังนี้
30
GPA x 30/4
2.1 คณิตศาสตร์
หมายเหตุ 30 คือคะแนนเต็ม
2.2 เคมี
4 คือ GPA (เต็ม 4.00)
2.3 ภาษาอังกฤษ
คิดคะแนน GPA โดยแยกเฉลี่ยผลการเรียน
2.4 ชีววิทยา
ของแต่ละวิชา (2.1 – 2.5) ตามลาดับ และ
2.5 ฟิสิกส์
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 วิชาอีกครั้ง
3. ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกำรออกแบบ
30
ประเมินจากโดยการสอบปฏิบัติและการสอบ
กรำฟิก วัสดุและบรรจุภัณฑ์
สัมภาษณ์
4 Portfolio กำรออกแบบ ควำมสำมำรถพิเศษ
20 - อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
และกำรทำกิจกรรม
5. ทัศนคติและบุคลิก
5
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
รวม
100
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เกณฑ์กำรตัดสิน
1. คะแนนผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์ เรียงลาดับไม่เกินจานวนรับ
2. หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้
2.1 รวมคะแนนจากข้อ 1, 2 และ 3
2.2 อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ผลการพิ จ ารณาตั ด สิ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กซึ่ งแต่ งตั้ งโดยคณบดี ค ณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ยุติ
3. จำนวนรับ 15 คน
4. หลักฐำนกำรสมัคร
4.1 ใบสมัครโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง
4.2 สาเนาวุฒิบัตรการศึกษา (แบบ ปพ.1)
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4 สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ใบโอนเงิน)
5. วิธีกำรสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ยื่นความจานง ได้ดังนี้
สมั ค รผ่ านทางเว็ บ ไซต์ http://agro.psu.ac.th กรอกประวั ติ ให้ ค รบถ้ ว นและช าระค่ าสมั ค ร
150 บาท โดยให้ โ อนค่ า สมั ค ร เข้ าบั ญ ชี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ชื่อบัญชี “คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์” เลขที่บัญชี 565-245363-3
6. กำหนดกำรคัดเลือก
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ฯ และชาระค่าลงทะเบียนภาค 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กาหนดการ
บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2560
30 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
5 มิถุนายน 2560
ภายใน 20 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560

7. กำรประกำศผล
การประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการจัดการศึก ษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://agro.psu.ac.th
8. สอบถำมรำยละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุขภิญญา พวงสุวรรณ งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
E-mail : sukpinya.k@psu.ac.th หรือที่งานการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7428 6316
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ใบสมัครโครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ บัณฑิตอุตสำหกรรมเกษตรศรีตรัง
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ประจำปีกำรศึกษำ 2560
เพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง)
1. ข้อมูลผู้สมัคร
ข้าพเจ้า นาย นางสาว……………………….………….…………….. นามสกุล...............................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)…………………………………………..………….……....…………อายุ ………….……..ปี
บิดาชื่อ..............................................................อายุ............ปี อาชีพ……………….…………โทรศัพท์.....………..………………
มารดาชื่อ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ…………………..………โทรศัพท์.....………..………………
สถำนที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ที่สะดวกที่สุดคือ
บ้านเลขที่…………..………….. หมู่ที่………..…… ซอย.................................. ถนน................................................................
ตาบล.................................... อาเภอ............................... จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์บ้าน................................................................. โทรศัพท์มือถือ..........................................................................
E-mail………………………………………………………………………….Facebook……………………………….………………………………
2. ข้อมูลกำรศึกษำ
กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่...................โรงเรียน................................................................................
อาเภอ…………………………….………. จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์.................................................
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอด....6.....ภาคการศึกษา เท่ากับ......................... และเฉลี่ยแต่ละรายวิชา
ดังนี้
กลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

เกรดเฉลี่ย

....................

....................

....................

....................

....................

3. พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ (ให้ทำเครื่องหมำย / ในช่อง )
สาเนาวุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.1)
ผลคะแนน O-NET และ GAT/PAT
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
แนบรูปถ่าย 1 นิ้วมากับใบสมัคร
หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 150 บาท
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าเป็น ผู้มีคุณ สมบัติครบถ้ว นตามประกาศของมหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ หากว่า
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที
(ลงชื่อ) .........................................................ผูส้ มัคร
(……………………………………………………… )
วันที่.............../................/...............

ลงชื่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
(ลงชื่อ).........................................................
วันที่.............../................/...............

