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แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 
วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

TCAS รอบที่ 1/2   Portfolio  
 

    คุณสมบัติ 1. เน้นผู้สมัครที่มีความสามารถที่โดดเด่น  
     2. พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้ หรือ หรือสอบปฏิบัติ  
     3. ใช้คะแนน GPAX ได้  
 
  1. โครงการคัดเลือกนักเรยีนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา 
    ระดับมธัยมศึกษาเข้าศกึษาในคณะเศรษฐศาสตร ์

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

ไม่รับ - -  ไม่รับ - - 
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2. โครงการ  “นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่”  (Young Smart Ag-Entrepreneur) 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

ไม่รับ - -  20 
1. ส าหรับผู้ก าลังศึกษา  
 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน โดยมีกลุ่มดังนี้ 

 

     
 1.1 ผู้ก าลังศึกษาในระดับมัธยยมศึกษาปีที่ 6 
  สายสามัญ  (ม.4 – ม.6)  
  โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

2.75 

     
 1.2 ผู้ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพ*   (ปวช.1 – ปวช.3)   
  โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้) 

2.75 

     2. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มี GPAX รวม 6 ภาคเรียน โดยมีกลุ่มดังนี้  

 

     
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยยมศึกษา 
  ปีที่ 6 สายสามัญ  (ม.4 – ม.6)  
  โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

2.75 

     
 2.2 ผู้ส าเร็จศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพ* (ปวช.1 – ปวช.3)   
  โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้) 

2.75 

     3. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  
      3.1 คณิตศาสตร์ 2.50 
      3.2 ภาษาต่างประเทศ 2.50 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

  

 

  4. เป็นผู้ที่ม ีบิดา หรือ มารดา หรือ ปู ่หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย 
หรือ พี่ชาย พี่สาว ร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมแต่บิดา หรือ มารดา
ที่สืบสายโลหิตโดยตรง ที ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หรือ  

 ธุรกิจเกษตร และต้องการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการรับรองอาชีพ
หลักท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

หมายเหตุ นักรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชย์กรรม/บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาเกษตรกรรม, ประเภทวิชาประมง 
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3.  นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี (ทั่วประเทศ) 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

65 
1. รับนักเรียนก าลังศึกษาชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 6 

สายสามัญ (ม.4 – ม.6)  
  30 

1. รับนักเรียนก าลังศึกษาชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 6 
สายสามัญ (ม.4 – ม.6)  

 

 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00 

 3. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้    3. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  

  3.1 คณิตศาสตร์  
  (จ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต) 

2.75    3.1 คณิตศาสตร์  
  (จ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต) 

2.75 

  3.2 ภาษาต่างประเทศ  
  (จ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 7 หน่วยกิต) 

2..75    3.2 ภาษาต่างประเทศ  
  (จ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 7 หน่วยกิต) 

2..75 

     4. มีการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์  
 ผ่าน ZOOM หรือ MS Team  

 

 

4. โครงการส่งเสรมิผู้มีคณุธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

ไม่รับ - -  ไม่รับ - - 
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TCAS รอบที่ 2   Quota    
   

1.  ระบบรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) 
 

    คุณสมบัติ 1. รับนักเรียนก าลังศึกษาชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ม.4 – ม.6) ในโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
     2. ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. โดยแยกเป็น 3 ชุด 

 
1.1 ใชผ้ลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ชุด A   
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

35 
09 ภาษาไทย 100 -  

45 
09 ภาษาไทย 100 - 

19 สังคมศึกษา 100 -  19 สังคมศึกษา 100 - 

 29 ภาษาอังกฤษ 100 25     29 ภาษาอังกฤษ 100 25  

 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์)  100 20   39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 100 20 

 49 ฟิสิกส์   100 -   49 ฟิสิกส์   100 - 

 59 เคมี  100 -   59 เคมี  100 - 

 69 ชีววิทยา 100 -   69 ชีววิทยา 100 - 

 รวมคะแนนเตม็ 700 -   รวมคะแนนเตม็ 700 - 
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1.2 ใชผ้ลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ชุด B   
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

45 
09 ภาษาไทย 100 -  

30 
09 ภาษาไทย 100 - 

19 สังคมศึกษา 100 -  19 สังคมศึกษา 100 - 

 29 ภาษาอังกฤษ 100 25   29 ภาษาอังกฤษ 100 25  

 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 100 20   39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 100 20 

 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100 -   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100 - 

 รวมคะแนนเตม็ 500 -   รวมคะแนนเตม็ 500 - 
 
1.3 ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ชุด C   
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

ไม่รับ - - - -  
5 

09 ภาษาไทย 100 - 
     19 สังคมศึกษา 100 - 

       29 ภาษาอังกฤษ 100 25  

       89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) 100 20 

       99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100 - 

 รวมคะแนนเตม็ - -   รวมคะแนนเตม็ 500 - 
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2.  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต ้
 

    คุณสมบัติ 1. รับนักเรียนก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (ม.4 – ม.6) ในโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
     2. ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทดสอบโดย สทศ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และใช้คะแนน 4 ทักษะ (ใช้ครบทุกทักษะ)  
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ    

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
ค่าน้ าหนัก

ร้อยละ 
 

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

3 
 

1. รับนักเรียนก าลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
 ทั้ง 13 สาขาวิชา 

   

ไม่รับ - - - - 

  
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน  
 (ปวช.1 – ปวช.3) 

 
3.25 

      

  
3. สมรรถนะพื้นฐานในการเข้าสู่

อาชีพ ประกอบด้วย 
50 50       

   3.1 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ         

   3.2 การท างานเป็นทีม         

   3.3 การปฏิบัติตามค าสั่ง         

  
 3.4 การวางแผนและการจัด 
  ตารางเวลาการท างาน 

        

  
 3.5 การแก้ไขปัญหาและ 
  การตัดสินใจ 

        

   3.6 การคิดเป็นระบบ         
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ    

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
ค่าน้ าหนัก

ร้อยละ 
 

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

  4. สมรรถนะภาษาอังกฤษ 20 20       

  5. สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล 30 30       

 รวมคะแนนสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 100 100       
 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
1. สาขาวิชาการบัญชี   
2. สาขาวิชาการตลาด   
3. สาขาวิชาการเลขานุการ   
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
6. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล   
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ   
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
10. สาขาวิชาการจัดการ   
11. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   
12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา   
13. สาขาวิชาธุรกิจการบิน   

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   
4. สาขาวิชาไฟฟ้า   
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน   
8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   
9. สาขาวิชาส ารวจ   
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   
11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   
12. สาขาวิชาการพิมพ์   
13. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน   
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก 
15. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ 
17. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย   
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์   
2. สาขาวิชาการออกแบบ   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก   
4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและ
 เครื่องประดับ   
5. สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย   
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม   
7. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก   
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เครื่องหนัง   
9. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี   
10. สาขาวิชาช่างทองหลวง   
11. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน   
12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   
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19. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
20. สาขาวิชาโยธา   
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง   
22. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
23. สาขาวิชาปิโตรเคมี   
24. สาขาวิชาช่างอากาศยาน  
25. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
26. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
27. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงาน

ปิโตรเลียม 
28. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับ

อากาศ 
29. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ   
30. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์   
31. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 
32. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบ          

ขนส่งทางราง    
33. สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา   
34. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร   

 ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์   
4. สาขาวิชาธุรกิจความงาม   
5. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม   
6. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ   
7. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย   
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร   

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์    
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์    
4. สาขาวิชาช่างกลเกษตร   
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
6. สาขาวิชาสัตวรักษ์    
7. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม   
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   

 ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า   
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9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร   
10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ    

 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1. สาขาวิชาการโรงแรม   
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ  
4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ   

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ   
2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม   

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์   
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง   
2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย   
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง   

 ประเภทวิชาพาณิชยนาวี 
1. สาขาวิชาการเดินเรือ   
2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ   
3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล   

 

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
 อุตสาหกรรม 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเกษตร
อุตสาหกรรม   

2. สาขาวิชาอากาศยานเพ่ือการเกษตร   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บ

เกี่ยวสมัยใหม่ 
5. สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้าและการกระจาย

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
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3.  โครงการรับนักเรียนจากโครงการ สอ.วน. 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

2 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00  ไม่รับ - - 
2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้      

  2.1 คณิตศาสตร์    3.00     
  2.2 ภาษาต่างประเทศ   3.00     

 

4.  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)    
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

3 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00  ไม่รับ - - 
2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้      

  2.1 คณิตศาสตร์    3.00     
  2.2 ภาษาต่างประเทศ   3.00     
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5.  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  (ด าเนินการโดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ) 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

1 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 2.50  

1 
1. GPAX รวม 5-6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   2.50 

2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้   2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้   
  2.1 คณิตศาสตร์    2.75    2.1 คณิตศาสตร ์      2.50 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ   2.75    2.2 ภาษาต่างประเทศ       2.50 

 
6.  นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงมหาดไทย) 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ   

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า  
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์ขั้นต่ า 

1 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00  

1 
1. GPAX รวม 5-6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   3.00 

2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้   2. GPAX ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้   
  2.1 คณิตศาสตร์    3.00    2.1 คณิตศาสตร ์      3.00 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ   3.00    2.2 ภาษาต่างประเทศ       3.00 

 

หมายเหต ุ  1. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา 
 2. วิชาที่ใช้คัดเลือกเข้าโครงการกระทรวงมหาดไทย คะแนนข้ันต่ าในแต่ละรายวิชาที่ใช้ในคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 20% 
  2.1 ผลคะแนน O-NET 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ 04 คณิตศาสตร ์ 05 วิทยาศาสตร ์  
  2.2 ผลคะแนน GAT/PAT GAT  ความถนัดท่ัวไป (รหสั 85)   PAT1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ (รหัส 71)   
    PAT2  ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ (รหัส 72)  PAT7  วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (รหัส 77-82) (เลือกสอบวิชาเดยีว) 
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TCAS รอบที่ 3   Admission    
   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า  

จ านวน
รับ 

รหัส รายวิชาที่สอบ  
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

25  
1. มี GPAX รวม 6 ภาคเรียน  
 (6 ภาคการศึกษา) 

- 2.25 
 40  

1. ใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ 
 ที่ สทศ จัดสอบ ดังนี้ 

  

  2. ใช้ผลคะแนน GAT/PAT ดังนี้      29  1.1 ภาษาอังกฤษ  100 20 
 85  2.1 GAT (ความถนัดทั่วไป)   300 100   39  1.2 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 100 20   
 71  2.2. PAT 1 (คณิตศาสตร์)     300 40       

  
3. ใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ  
 ที่ สทศ.จัดสอบ ดังนี้ 

  
      

 29  3.1 ภาษาอังกฤษ  100 25       
 39  3.2 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 100 20         

 รวมคะแนนเตม็ 800 -   รวมคะแนนเตม็ 200 - 
 
 
 
 


