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แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 

สาขาวิขา 

TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 
TCAS
รอบที่  
3 

TCAS
รอบที่ 
4 

ตอ
บป

ัญ
หา

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
์ 

นัก
ธุร

กิจ
เก

ษต
รรุ่

นใ
หม

 ่

เรีย
นด

ี 

ผู้ม
ีคุณ

ธร
รม

 จ
ริย

ธร
รม

ฯ รับตรง 14 จว.ภาคใต้ 

สอ
วน

. 

ห้อ
งเรี

ยน
 ว

มว
 

นัก
กีฬ

า 

มห
าด

ไท
ย 

ยื่น
คะ

แน
น 

GA
T/

PA
T 

แล
ะ 

9 
วิช

าส
าม

ัญ
 

รับ
รว

ม 
Ad

m
iss

io
n 

A-
วิท

ย ์

B-
 ศ

ิลป
์คณ

ิต 

ปว
ช 

เศรษฐศาสตร์ 

*12 

ไม่รับ 65 ไม่รับ 35 45 4 1 1 1 5 15 

สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและ 
การจัดการ 

**10 10 2 40 40 ไม่รับ ไม่รับ ไม่รับ 1 3 20 50  

หมายเหต ุ   จ านวนรับในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับเพ่ิมเตมิ  
    โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนเลือกอันดบัในรอบที ่3 และ 4 หน้า WEB คณะเศรษฐศาสตร์ และ งานรับนักศึกษา 
 * นักเรียนโครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร ์      คุณสมบัติการรับ หน้า  3 – 4 

 ** นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม ่ (Young Smart Ag-Entrepreneur)  คุณสมบัติการรับ หน้า  5 – 6  
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วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

TCAS รอบที่ 1 ยื่น Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา  

ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์  
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

*12 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  หรือ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   หรือ 
 รองชนะเลิศอันดบัที่ 2  หรือ  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
 จากการแข่งขันตอบปญัหาเศรษฐศาสตร์  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   

-  *12 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  หรือ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1   หรือ 
 รองชนะเลิศอันดบัที่ 2  หรือ  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
 จากการแข่งขันตอบปญัหาเศรษฐศาสตร์  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   

- 

2. GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   3.00  2. GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   3.00 
3. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้   3. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้  
 3.1  ภาษาอังกฤษ 3.00   3.1 ภาษาอังกฤษ 3.00 
 3.2 คณิตศาสตร ์ 3.00   3.2 คณิตศาสตร ์ 3.00 
     

  

หมายเหต ุ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  ไม่เกิน 12 คน/ป ีโดยสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์  
 ได้ตามความสมัครใจ โดยให้ระบุเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในใบสมัครให้ชัดเจน โดยมีเกณฑ์พิจารณาตามล าดับดังนี้ 
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1. เรียงล าดับจากผลการแข่งขัน เป็นเกณฑ์การพิจารณาล าดับแรก หากผลการแข่งขันอยู่ในล าดับเดียวกัน  
 ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาตามข้อ  2 

 2. เรียงล าดับจากดัชนีสะสม (GPAX) หากดัชนีสะสม (GPAX) ของผู้สมัครเท่ากัน ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาในข้อ  3 
 3. เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยของดัชนีเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 4. ผลการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ล าดับที่ 1, 2, 3 ในกรณีที่ไมไ่ด้ส าเร็จการศึกษา ณ ปีที่เปิดรับสมัคร 
  นักเรียนสามารถเก็บผลคะแนนยื่นให้คณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาในปีที่ส าเร็จการศึกษา และทางคณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร ณ ปีนั้นๆ ได้    

ตัวอย่าง  
  4.1 นักเรียนอยู่ ม.4 (รหัส’ 60xxxxxx) เข้าแข่งขันโครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  
   ปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัล  ล าดับที่ 1, 2, 3   
  4.2 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2561 
  4.3 ยื่นเอกสารผลการแข่งขันและได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2562  เพ่ือเสนอให้ทางคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาการรับ 
   ในปีการศึกษา 2563 ได ้
 5. คณะมีทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน ส าหรับนักเรียนโครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าศึกษาในชั้นเรียนเต็มเวลาเป็นเวลา 4 ปี 

นับตั้งแต่เข้าศึกษา โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต 4 ปีการศึกษา  
   (ปีการศึกษาที่ 1 – 4 เฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  5.2 ชั้นปีที่ 1  
   ภาคการศึกษาแรกเข้า จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต 
  5.3 ชั้นปีที่ 1 – 2 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 (คะแนนเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นภาคการศึกษาก่อนหน้า)        
  5.4 ชั้นปีที่ 3 – 4 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.25 (คะแนนเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นภาคการศึกษาก่อนหน้า) 
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TCAS รอบที่ 1 ยื่น Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
โครงการ  “นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่”  (Young Smart Ag-Entrepreneur)  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

ไม่รับ - -  10 
1. GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 
 (ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใน 14 จังหวัด 
 ภาคใต้)   

2.75 

 
 

 2. GPAX รวม 6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 
 (ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย ในโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้) 

2.75 

   3. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้  
    3.1 ภาษาอังกฤษ 2.75 
    3.2 คณิตศาสตร ์ 2.75 
 

 
 4. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   

 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
  

 

  5. เป็นผู้ที่มี บิดา หรือ มารดา หรือ ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย หรือ 
พี่ชาย พี่สาว ร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมแต่บิดา หรือ มารดาที่สืบ
สายโลหิตโดยตรง ที่ ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร หรือ  

 ธุรกิจเกษตร และต้องการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารหรือหลกัฐานการรับรองอาชีพหลักที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ 

 
หมายเหต ุ  คณะมีทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน ส าหรับโครงการนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าศึกษาในชั้นเรียนเต็มเวลาเป็นเวลา 4 ปี 
  นับตั้งแต่เข้าศึกษา โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต 4 ปีการศึกษา  
  (ปีการศึกษาที่ 1 – 4 เฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
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  1.1 ชั้นปีที่ 1  
   ภาคการศึกษาแรกเข้า จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต 
  1.2 ชั้นปีที่ 1 – 2 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 (คะแนนเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นภาคการศึกษาก่อนหน้า)        
  1.3 ชั้นปีที่ 3 – 4 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.25 (คะแนนเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นภาคการศึกษาก่อนหน้า) 
 

 
TCAS รอบที่ 1 ยื่น Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ทั่วประเทศ)   
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ - 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

65 
1. GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4 – ม.5)   3.00  10 

1. GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4 – ม.5)  3.00 
2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้   2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้  
 2.1 คณิตศาสตร ์ 2.75   2.1 คณิตศาสตร ์     2.75 
 2.2 ภาษาอังกฤษ      2.75   2.2 ภาษาอังกฤษ       2.75 
3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

 3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
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TCAS รอบที่ 1 ยื่น Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201/11202  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ - 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

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

   2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้  
    2.1 คณิตศาสตร ์     3.00 
    2.2 ภาษาอังกฤษ       3.00 
 

 
 3. รับเฉพาะนักเรียนเน้นแนวการเรียน   

 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

 
หมายเหตุ 1) ผู้สมัครในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ได้แก่ 
  1.1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2) วิธีการคัดเลือก 
  2.1 น าดัชนีเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  มาใช้ในการจัดล าดับที่ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คิดค่าน้ าหนักร้อยละ 30) ในกรณีที่ GPAX เท่ากัน จะพิจารณาจาก
ดัชนี (GPA) กลุ่มสาระวิชา เรียงตามล าดับดังนี้ 
    2.1.1 ประเภทวิธีที่ใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบ A (เรียนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์) เรียงตามล าดับ  1) คณิตศาสตร์  2) วิทยาศาสตร์  3) ภาษาอังกฤษ 
    2.1.2 ประเภทวิธีที่ใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบ B (เรียนเน้นทางด้านศิลป์คณิต) เรียงตามล าดับ  1) คณิตศาสตร์  2) อังกฤษ   3) สังคมศึกษา 
  2.2 การประเมินคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร (คิดค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
  2.3 น าคะแนน ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 มาใช้ในการจัดล าดับของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (รวมค่าน้ าหนักร้อยละ 60) 
  2.4 การสอบสัมภาษณ์ การประเมินความพร้อมทางการศึกษา (คิดค่าน้ าหนักร้อยละ 40) 
  2.5 น าคะแนนจาก ข้อ 2.3 และ ข้อ 2..4 มาในการจัดล าดับที่ผู้ผ่านการคัดเลือก (รวมค่าน้ าหนักร้อละ 100) 
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TCAS รอบที่ 2 การรับนกัศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏบิัต ิ
ระบบรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควต้าภูมิภาค)   

ชุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ท่ีนกัเรียนเน้นแนวการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
 

เศรษฐศาสตร์ (A-ชุดวิชาสายวิทยาศาสตร์) -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (A-ชุดวิชาสายวิทยาศาสตร์) -11203 
จ านวนรับ รหัส วิชาสามัญ 9 วิชา เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า 

35 
09 ภาษาไทย -  40 

09 ภาษาไทย - 
19 สังคมศึกษา -  19 สังคมศึกษา - 
29 ภาษาอังกฤษ 25  29 ภาษาอังกฤษ 25 
39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 20  39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 20 
49 ฟิสิกส์   -  49 ฟิสิกส์   - 
59 เคมี -  59 เคมี - 
69 ชีววิทยา -  69 ชีววิทยา - 

คะแนนเต็ม 700  คะแนนเต็ม 700 

 

ระบบรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้)   
ชุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ท่ีนกัเรียนเน้นแนวการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

เศรษฐศาสตร์ (B-ศิลป์-คณิต) -11202  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ(B-ศิลป์-คณิต) -11204 
จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า 

*45 09 ภาษาไทย -  
40 09 ภาษาไทย - 

19 สังคมศึกษา -  19 สังคมศึกษา - 
29 ภาษาอังกฤษ  25  29 ภาษาอังกฤษ  25 
39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 20  39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 20 
99  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศลิป)์ -  99  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศลิป์) - 

คะแนนเต็ม 500   คะแนนเต็ม 500 
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TCAS รอบที่ 2 การรับนกัศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏบิัติ  
นักเรียนที่ก าลังศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.3)  

ชุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญท่ีนกัเรียนเน้นแนวการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร์ (A-วิทย์) -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (A-วิทย์) -11203 

จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ไม่รับ - - -  ไม่รับ - - - 
 
 

เศรษฐศาสตร์ (B-ศิลป์-คณิต) -11202  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ(B-ศิลป์-คณิต) -11204 
จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ รหัส รายวิชาที่สอบ เกณฑ์ขั้นต่ า 

*45 09 ภาษาไทย -  ไม่รับ - - - 
19 สังคมศึกษา -     
29 ภาษาอังกฤษ  25     
39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 20     
99  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศลิป)์ -     

คะแนนเต็ม 500     
 

หมายเหตุ *จ านวนรับ เป็นจ านวนรวมเดียวกันกับการรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 14 จังหวัดภาคใต้ 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษา ปวช. หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1) เครื่องกล 
2) เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
3) โลหะ 
4) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5) การก่อสร้าง 

 ประเภทวิชาพาณิชย์กรรม/บริหารธุรกิจ 
1) พณิชยการ 
2) ธุรกิจบริการ 
3) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ 

 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
1) ศิลปกรรม 
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6) การพิมพ์ 
7) แว่นตาและเลนส์ 
8) การต่อเรือ 
9) ผลิตภัณฑ์ยาง 
10) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ 

 ประเภทวิชาคหกรรม 
1) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
2) อาหารและโภชนาการ 
3) คหกรรมศาสตร์ 
4) เสริมสวย 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1) เกษตรศาสตร์ 
 

 ประเภทวิชาประมง 
1) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2) แปรรูปสัตว์น้ า 
3) ประมงทะเล 
4) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ (Agriculture) 
5) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ (Fisheries) 

 ประเภทวิชาคหกรรม 
1) การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ (Tourism Industry) 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
1) เทคโนโลยีสิ่งทอ 
2) เคมีสิ่งทอ 
3) อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 4) หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ 
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TCAS รอบที่ 2 การรับนกัศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏบิัติ 
โครงการรับนักเรียนจากโครงการ สอ.วน.  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

4 
1. GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)  3.00  ไม่รับ - - 
2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้     
 2.1 คณิตศาสตร ์     3.00    
 2.2 ภาษาอังกฤษ       3.00    

 
TCAS รอบที่ 2  การรับนกัศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัต ิ

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยก ากบัดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.)    

 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

1 1. GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) 3.00  ไม่รับ - - 
2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้     
 2.1 คณิตศาสตร ์ 3.00    
 2.2 ภาษาอังกฤษ       3.00    
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TCAS รอบที่ 2   ยื่น Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา   

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201/11202  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

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

1. GPAX รวม 5-6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   2.50 
2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้    2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้   
 2.1 คณิตศาสตร ์ 2.75   2.1 คณิตศาสตร ์     2.75 
 2.2 ภาษาอังกฤษ       2.75   2.2 ภาษาอังกฤษ       2.75 
    2.3 ไทย - 
3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

 3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

 

หมายเหตุ   คิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 
  และคิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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TCAS รอบที่ 2 การรับนกัศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏบิัติ  
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (กระทรวงมหาดไทย)  

  

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -11201  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ- 11203 
จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า  จ านวนรับ เงื่อนไขในการรับ ไม่ต่ ากว่า 

1 
1. GPAX รวม 6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)   3.00  3 

1. GPAX รวม 6 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6)  3.00 
2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้    2. GPA ในกลุ่มสาระดังนี ้  
 2.1 คณิตศาสตร ์ 3.00   2.1 คณิตศาสตร ์     3.00 
 2.2 ภาษาอังกฤษ       3.00   2.2 ภาษาอังกฤษ       3.00 
3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

 3. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

  

หมายเหตุ   1. 5 จังหวัดได้แก่ สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา 
2. วิชาที่ใช้คัดเลือกเข้าโครงการกระทรวงมหาดไทย คะแนนขั้นต่ าในแต่ละรายวิชาที่ใช้ในคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 20% 

2.1 01 ภาษาไทย      02 สังคมศึกษา    03 ภาษาอังกฤษ       
04 คณิตศาสตร์      05 วิทยาศาสตร์ 

 2.2 G ความถนัดทั่วไป (รหัส 85)    P1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ (รหัส 71)     
P2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ (รหัส 72)  P7 วัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (รหัส 77-82 เลือกสอบวิชาเดียว) 
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 TCAS รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน  

วิธีรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

การใช้คะแนนสอบ GAT/PAT   และวิชาสามัญ 9 วิชา   
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (11201)  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (11203) 
จ านวนรับ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ า 

5 
1. GAT  (85)  - 30  

20 
1. GAT  (85)   - 30 

2. PAT1-คณิต  - 20  2. PAT1-คณิต    - 20 
3. การสอบวิชาสามญั 9 วิชา สทศ    3. การสอบวิชาสามญั 9 วิชา สทศ   
 3.1 อังกฤษ (29) - 25   3.1 อังกฤษ (29) - 25 
 3.2 คณิตศาสตร ์1 (39)  - 20   3.2 คณิตศาสตร ์1 (39) - 25  
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TCAS รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission  

วิธีการรับกลางร่วมกัน (Admission 2) 

การใช ้ GPAX, ผลคะแนนสอบ O-NET,  ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
 

เศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 
จ านวนรับ องค์ประกอบ รหัส ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ า  จ านวนรับ องค์ประกอบ รหัส ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ า 

15 

(16) 

1. GPAX   20   50 

(25) 

1. GPAX   20  
2. O-NET 
  

01-08 30 03 อังกฤษ    = 20 
04 คณิตศาสตร์  =  20 

 2. O-NET 01-08 30 03 อังกฤษ    = 20 
04 คณิตศาสตร์  =  20 

3. GAT 85 30   3. GAT 85 30  
4. PAT     4. PAT    
 4.1 PAT 1 71 20     4.1 PAT 1 71 20  
5. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

 5. รับเฉพาะนักเรียนเนน้แนวการเรียน   
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ   องค์ประกอบและค่าร้อยกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคลลาเข้าศึกษา ในภาพรวมตามมติที่ประชุม สอท 
  กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์ 
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คะแนนต่ าสดุ-สูงสุด   
โดยวิธีรับตรง (TCAS รอบที่ 2)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะ/สาขาวิชา 
สูงสุด ต่ าสุด คะแนน

เต็ม กลุ่ม 1* กลุ่ม 2  กลุ่ม 1* กลุ่ม 2 

11201 เศรษฐศาสตร ์(วิทย์) 256 323.50 214.00 264.50 700 

11202 เศรษฐศาสตร ์(ศิลป์คณิต) 249.75 241.75 249.75 139.75 500 

11203 เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจเกษตรและการจัดการ (วทิย์) - 261.00 - 175.75 700 

 หมายเหต ุ *อันดับการเลือกที ่1 
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คะแนนต่ าสดุ-สูงสุด 
โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (TCAS รอบที่ 3)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะ/สาขาวิชา สูงสุด ต่ าสุด 
คะแนน

เต็ม 

01090311201 เศรษฐศาสตร ์  389.27 302.82 800 

01090311202 เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจเกษตรและการจัดการ   324.56 320.69 800 
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คะแนนต่ าสดุ-สูงสุด 
รอบ Admission (TCAS รอบที่ 4) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 คณะ / สาขาวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่  
สาขาเศรษฐศาสตร์  

19,032.50 14,517.70 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่  
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 

15,091.30 7,290.00 

 
 


