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วิสัยทัศน์คณะเศรษฐศาสตร์

สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)

ค่านิยมคณะเศรษฐศาสตร์

มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

อัตลักษณ์บัณฑิต

รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม น�าสู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่เติบโตในการท�างานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

พันธกิจคณะเศรษฐศาสตร์
ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต  

เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทาง

เศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก ่

เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุก

มิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง
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 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีสถานภาพเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท�าการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 

(เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 พร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับ

อนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

คณะเศรษฐศาสตร์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง และในปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการเรียนการ

สอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 ดังนั้นถือได้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์

ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกมารับใช้ชุมชน สังคมและประเทศอย่าง

กว้างขวาง

หลักสูตรการศึกษา

 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น

 1. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

 2. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา 

    (เศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน)

 3. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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การจัดการเรียนการสอน

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และบางกระบวนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์  

 เป็นภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาศึกษา

 4 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา

(เศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน)

 เป็นหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอน

ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบูรณาการ

องค์ความรู้และผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์และการส่ือสารมวลชน และ

ได้รับปริญญา 2 ปริญญา คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

ระยะเวลาศึกษา

 4.5 ปี (4.5 ปี และ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 จัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาศึกษา

 4 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
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หลักสูตรภาคปกติ

       การคัดเลือก        โครงการรับ           รายละเอียด

รอบที่ ๑ Portfolio    โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทาง  หน้า 6

     ด้านเศรษฐศาสตร์      

     โครงการเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ หน้า 7

รอบที่ ๒ โควตาภาคเหนือ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ

     โควตาภาคเหนือ    หน้า 8

     โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  หน้า 8

     โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่น หน้า 9

     ทางการกีฬา

     โครงการรับนักเรียนพิการ   หน้า 10

     โครงการรับชาวไทยภูเขา   หน้า 10

รอบที่ ๓ รับตรงทั่วประเทศ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ   หน้า 10

รอบที่ ๔ Admissions ใช้เกณฑ์ Admissions    หน้า 10

   (GPAX/GAT/PAT1/O-NET)

หลักสูตรนานาชาติ

       การคัดเลือก       โครงการรับ           รายละเอียด

รอบที่ ๑ Portfolio    โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น  หน้า 10  

     ทางวิชาการและภาษาอังกฤษ 

     โครงการเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ  หน้า 11

     ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ   หน้า 11

รอบที่ ๒ โควตาภาคเหนือ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ

     โควตาภาคเหนือ    หน้า 1๒  

        โครงการพัฒนาฯเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา  หน้า ๑๒

     ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ   หน้า ๑๒

รอบที่ ๓ รับตรงทั่วประเทศ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ

     ระบบ TCAS              หน้า 13 

                                      ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ 

รอบที่ ๔ Admissions ใช้เกณฑ์ Admissions              หน้า 13

   (GPAX/GAT/PAT1/O-NET)
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หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา (เศรษฐศาสตร - การสื่อสารมวลชน)

     การคัดเลือก         โครงการรับ           รายละเอียด

รอบที่ ๒ โควตาภาคเหนือ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ

ก�าหนดคะแนนขั้นต�่า

ในวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ หน้า 14

รอบที่ ๓ รับตรงทั่วประเทศ ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ

ก�าหนดคะแนนขั้นต�่า 

ในวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ หน้า 14

รอบที่ ๔ Admissions ใช้เกณฑ์ Admissions 

(GPAX/GAT/PAT1/O-NET)

ก�าหนดคะแนนขั้นต�่า 

ในวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ หน้า 15

คุณสมบัติการรับประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 Portfolio

(๑.๑) โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์

มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง 

ต่อไปนี้

1. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ใน

รอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัล

ระดับชมเชยขึ้นไป ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการ

จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ของ

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือระดับชาติอื่นๆ ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์
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  5. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 - 4) ภายใน 

                   ระยะเวลาย ้อนหล ังไม ่ เก ิน 3 ป ี  (น ับต ั ้ งแต ่  1 มกราคม 2560 - 

                            31 ธันวาคม 256๒) 

  6.        ให้แนบประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านวิชาการ 

      มาพร้อมกับใบสมัคร

 (๑.๒) โครงการเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ

  ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต�าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน

  2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น 

     กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือการแข่งขันชิงแชมป์ 

     อาเซียน ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก

  3. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก 

   สมาคมกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬา 

                           นักเรียนนานาชาติ

  4. มีผลงานการแข่งขันกีฬาโดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่ง 

                           ชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)

  5. มีผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยได้รับอันดับที ่

   1-3 (ส�าหรับชนิดกีฬาที ่มีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

      หลายสนาม/ครั้ง ต่อปี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท�างานฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

     เพื่อความเป็นเลิศเป็นผู้พิจารณา

  6. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที ่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

     นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

  7. ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อน 

              หลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (5 เทอม) หรือ 

     เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50

  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ์

      ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50
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 รอบที่ ๒ โควตา

  ประเภทวิทย์  ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

  ประเภทศิลป์  ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

 (๒.๑) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

  1. เปน็นกัเรยีนชัน้ ม.4, ม.5, ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการ 

    ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ 

         ศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หรือส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

     ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

   -                       เป็นนักเรียนชั ้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2562 เท่านั้น 

   -                        เป็นนักเรียนชั ้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 

   -                         เป็นนักเรียนชั ้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

  2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการ 

      ศึกษา 

  3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที ่

      ก�าหนดให้สมัครสอบคัดเลือก  

 (๒.๒) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

  1. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

  2. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียน 

     ทั่วประเทศไทย

  3. GPA จาก 4 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00 ดังนี้

         - ภาษาไทย (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)  

         - คณิตศาสตร์ (GPA ไม่ น้อยกว่า 3.00) 

         - สังคมศาสตร์ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)    

         - ภาษาต่างประเทศ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
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 (๒.๓) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

      ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต�าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน

  2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย 

      ที ่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที ่ด�าเนินการโดยสมาคมกีฬา 

                  แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือ 

   คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยเป็นผู ้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

     และ/หรือรับรอง

  3. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

      แห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)

  4. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

       ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) หรือกีฬานักเรียนนักศึกษา

      แห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

  5. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

      แห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

       (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

                 (สนามต่างๆ)

  6. ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลา 

      ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

  1.  มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4-6 (5 เทอม) หรือ 

      เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50

  2.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ์ 

      ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50
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 (๒.๔) โครงการรับนักเรียนพิการ

      คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

  1. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

  2. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หรือบกพร่อง 

     สายตาเลือนลาง

  3. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัคร 

 (๒.๕) โครงการชาวไทยภูเขา

      คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือเทียบเท่า  

  ไม่น้อยกว่า 2.50

 รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

  ประเภทวิทย์  ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

  ประเภทศิลป ์  ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

 รอบที่ ๔ Admissions  เป็นไปตามเกณฑ์ Admissions 

 

๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 รอบที่ ๑ Portfolio

  (๑.๑) โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

  1. มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  

     3 เดือน

  2. มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

   - TOEFL ไม่ต�่ากว่า 550  (paper-based) หรือไม่ต�่ากว่า 183   

                (computer-based) หรือไม่ต�่ากว่า 79 (Internet-based) หรือ

   - IELTS ไม่ต�่ากว่า 6.5 

  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือ 

      เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
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 (๑.๒) โครงการเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ

  ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต�าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน

  2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น 

      กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือการแข่งขัน 

      ชิงแชมป์อาเซียน ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก

  3. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก 

   สมาคมกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือ 

      กีฬานักเรียนนานาชาติ

  4.  มีผลงานการแข่งขันกีฬาโดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

      แห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)

  5. มีผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยได้รับอันดับที ่

    1-3 (ส�าหรับชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

     หลายสนาม/คร้ัง ต่อปี) ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะท�างานฝ่ายส่งเสรมิกฬีา 

      เพื่อความเป็นเลิศเป็นผู้พิจารณา

  6. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

     นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

  7. ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลา 

     ย ้ อ น ห ลั ง ไ ม ่ เ กิ น  3  ป ี  โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) หรือ 

      เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50

  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ใน 

      แต่ละกลุ่มสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50

 (๑.๓) ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ (International Program

         Admission  System)

      เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 รอบที่ ๒ โควตา

  ประเภทวิทย ์  ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

  ประเภทศิลป ์  ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

 (๒.๑) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

  1. เปน็นกัเรยีนชัน้ ม.4, ม.5, ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการ 

    ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ 

         ศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หรือส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

     ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

   -                       เป็นนักเรียนชั ้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2562 เท่านั้น 

   -                        เป็นนักเรียนชั ้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 

   -                         เป็นนักเรียนชั ้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนา 

        ภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

  2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการ 

      ศึกษา 

  3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที ่

      ก�าหนดให้สมัครสอบคัดเลือก 

 (๒.๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมดีเด่นทางกีฬา

      ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต�าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน

  2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย 

          ที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ด�าเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่ง 

                     ประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือคณะ 

               กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและ/ 

      หรือรับรอง

  3.      มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที ่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

      แห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)
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  4. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที ่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬา 

     ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่ง 

     ประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

  5. มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่ง 

       ชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

                         (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

                 (สนามต่างๆ)

  6. ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อน 

     หลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์

  1.    มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4-6 (5 เทอม) หรือ 

      เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50

  2.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  

      ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50

 (๒.๓) ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ (International Program 

                   Admission  System)

                           เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

 (๓.๑) การสอบระบบ TCAS 

  ประเภทวิทย ์  ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

  ประเภทศิลป ์  ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

 (๓.๒) ระบบการรับตรงหลักสูตรนานาชาติ (International Program

 Admission  System)

            เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      

 รอบที่ ๔ Admissions  เป็นไปตามเกณฑ์ Admissions 
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๓. ส�าหรับโครงการสองปริญญา (เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน)

 รอบที่ ๑ Portfolio

    ไม่รับ

 รอบที่ ๒ โควตา

  ประเภทวิทย ์ ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า คณิตศาสตร์1 ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน

  ประเภทศิลป์ ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า คณิตศาสตร์2 ไม่น้อยกว่า 45   

    คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน

 รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

  ประเภทวิทย ์ ใช้วิชาสอบสามัญสายวิทย์

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า คณิตศาสตร์1 ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน

  ประเภทศิลป ์ ใช้วิชาสอบสามัญสายศิลป์

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า คณิตศาสตร์2 ไม่น้อยกว่า 45   

    คะแนน

    คะแนนสอบขั้นต�่า ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35   

    คะแนน
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 รอบที่ ๔ Admissions  เป็นไปตามเกณฑ์ Admissions

    ก�าหนดคะเเนนขั้นต�่า ดังนี้ 

    O-Net ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คะแนน

    O-Net ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 คะแนน

    O-Net คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คะแนน
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แนวทางประกอบอาชีพ

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยท�างานในสังกัดภาคราชการและ

รัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง

พาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานส่ง

เสริมการลงทุน ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย ส�านักงานส ่งเสริมอุตสาหกรรม  

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และองค์กรระหว่าง

ประเทศ 

ภาคเอกชน

 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ โดยสามารถน�าความรู้

มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์ราคาสินค้า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์

โครงการ นักวิเคราะห์สินเชื่อ นักวิเคราะห์แผนงานธนาคาร งานการเงินบริษัท พนักงานบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ครูและอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยประจ�า

สถาบันวิจัย เป็นต้น

ภาคการลงทุน

 นอกจากการวิเคราะห์การลงทุนให้แก่บุคคลอื่นๆ แล้วบัณฑิตที่มีแนวโน้มต้องการ

ลงทุนในธุรกิจด้วยตนเองสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือการลงทุน เช่น การจัดตั้งบริษัท  

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดหน่วยผลิตของตนเอง ซ่ึงการลงทุนน้ีต้องประกอบด้วย

ความคิดริเริ่มและก�าลังทุน ซึ่งผู้ที่ไม่ประสงค์จะเป็นพนักงานส่วนใหญ่จะหันมาประกอบอาชีพ 

ในภาคการลงทุนนี้



ช่องทางในการติดต่อ

ง า น บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า

งานหลกัสตูรปรญิญาตร ี(ภาคปกต)ิ ....................................................(053) 942213

งานหลกัสตูรปรญิญาตร ี(นานาชาต)ิ ...................................................(053) 942213

งานหลกัสตูรปรญิญาตร ี(โครงการหลกัสตูรควบสองปรญิญา)..............(053) 942252

หวัหน้างานบริการการศกึษาฯ ..............................................................(053) 942212

โทรสาร .................................................................................................(053) 942202

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.econ.cmu.ac.th

งานบริการการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มช.



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร (053) 942208 โทรสาร (053) 942202
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