แนวทางการรับนักศึกษา
รอบ 1 Portfolio
ชื่อส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
โทร : 0 2849 6556 หรือ 09 4553 8236
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
จานวนเปิดรับ : ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา / แผนการศึกษา
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00 (4 ภาคการศึกษา )
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 ผู้ที่เป็นทายาทเกษตรกร หรือ มีประสบการณ์ในกิจกรรมด้านการเกษตร หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หรือ มีประสบการณ์ในกิจกรรมด้านจิตอาสา
4. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนามาในวันสอบสัมภาษณ์
4.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาด
ของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์น ามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาด
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุล ของผู้ส มัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้ว
สแกนไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกับ
บัตรประจาตัวประชาชน

4.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4.4 ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 4-6 ที่ โ รงเรียนออกให้ พร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีที่มี 2 หน้า ให้
สแกนด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4.5 แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือ แฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องการนาเสนอ
4.5.1 ใบประกาศด้านวิชาการ เช่น ตอบปัญหาวิชาการ, ส่งโครงการรายบุคคล/กลุ่ม หรือเป็นตัวแทน
โรงเรียนแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ ที่ดาเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน หรือ
4.5.2 ใบประกาศ หรือ ภาพกิจกรรมด้านการเกษตร หรือ
4.5.3 ใบประกาศ หรือ ภาพกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือ
4.5.4 กรณีผู้ที่เป็นทายาทเกษตรกร ต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกรที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
5. อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย
- งานราชการ หรือ งานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

รอบที่ 2 Quota
ชื่อส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
โทร : 08 49 6556 หรือ 094 553 8236
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
จานวนเปิดรับ : ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา / แผนการศึกษา
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00 (5 ภาคการศึกษา )
3 GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
4 PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
5 คุณสมบัติเฉพาะ
บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือนักเรียนที่มีทะเบียนบ้าน หรือกาลังศึกษา
หรือจบการศึกษาจากโรงเรียน ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี
ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร์ ร้ อยเอ็ด ชัย ภูมิ สกลนคร กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย
หนองบัวลาภู บึงกาฬ อานาจเจริญ และมุกดาหาร
6 เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนามาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาด
ของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาด
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุล ของผู้ส มัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้ว

สแกนไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกับ
บัตรประจาตัวประชาชน
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.4 ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 4-6 ที่ โ รงเรียนออกให้ พร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีที่มี 2 หน้า ให้
สแกนด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.5 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย บนกระดาษขนาด
A4 ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดเท่ากับ
A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7 อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย
- งานราชการ หรื อ งานเอกชน หรื อ รัฐ วิส าหกิจ หรือ งานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในตาแหน่ ง
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

รอบที่ 3 Admission 1
ชื่อส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
โทร : 02 849 6556 หรือ 094 553 8236
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
จานวนเปิดรับ : ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา / แผนการศึกษา
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00 (6 ภาคการศึกษา )
3. GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า หรือ
4. PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย
- งานราชการ หรือ งานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

รอบที่ 3 Admission 2
ชื่อส่วนงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
โทร : 02 849 6556 หรือ 094 553 8236
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
จานวนเปิดรับ : 1 คน
เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา / แผนการศึกษา
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00 (6 ภาคการศึกษา )
3. เกณฑ์องค์ประกอบ กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
องค์ประกอบ
ค่าร้อยละ
1.GPAX
20
2.O-NET
30
3.GAT
10
ไม่กาหนดขั้นต่า
4.PAT
4.1 PAT1
10
4.2 PAT2
30
4. อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย
- งานราชการ หรือ งานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

