
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

คุณวุฒิส ำหรับผู้สมัคร ปีกำรศึกษำ 2565 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 

 คณะวิศวกรรมศำสตร ์

 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 101 , 131 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา 

 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ รหัส 119 , 122 , 152 , 161 , 171 , 173 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ เกษตรกรรม หรือ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หรือ หลักสูตร 
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ เกษตรกรรม หรือ เทคโนโลยีฐานวิทย์ หรอืเทียบเท่า 

 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ รหัส 103 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ รหัส 104 , 107 , 120 , 121 , 132 , 151 , 159 , 162 , 164 , 172  : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า   

 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 106 , 133 , 153 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส. ทุกสาขาวิชา 

 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
3.ปวส.สายวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
หรือเทียบเท่า  

 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ-วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
3.ปวส.สายวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคา
ทรอนิกส์  หรือเทียบเท่า 

 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
3.ปวส.สายวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
หรือเทียบเท่า  

 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ รหัส 109 , 135 , 155 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสาขางานก่อสร้างและโยธา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบ
โยธา หรือเทียบเท่า 

 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัส 110 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร รหัส 111 , 112 , 136 , 156 , 163 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม  ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบ ารุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 

 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร – วิศวกรรมโลจิสติกส์ รหัส 157 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตร ปวช.
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ รหัส 113 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่าง
โยธา สถาปัตยกรรม) หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ  ช่างแม่พิมพ์ ช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม  ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบ ารุง   หรือเทียบเท่า 

 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ – วิศวกรรมไฟฟ้ำ รหัส  137 , 181 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ 
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม รหัส 114 : รบัวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ 
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาเครื่องมือ
วัดและควบคุม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และต้องมีวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 

 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รหัส 138 , 182 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์  ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่าง
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ช่างเทคนิคเครื่องจักรกลหนัก ช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ช่างเทคนิคยานยนต์
อัจฉริยะ ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า 

 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร รหัส 116 , 139 , 183 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ  
2.ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างกลโลหะ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เขียน
แบบเครื่องกล ช่างท่อและประสาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างซ่อมบ ารุง หรือเทียบเท่า 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธำ รหัส 117 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาชาวชิาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ
หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ (เชียงใหม่) รหัส 803 : รับวุฒิ ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงยนต์ (เชียงใหม่) รหัส 806 : รับวุฒิ ปวช.ช่างยนต์  หรือเทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงกลโรงงำน (เชียงใหม่) รหัส 809 : รับวุฒิ ปวช.ช่างกลโรงงาน, ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, ช่าง
ซ่อมบ ารุง, ช่างแม่พิมพ์ หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา) หรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

 ปวส.ไฟฟ้ำ รหัส 831 , 851 : รับวุฒิ 
1. ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช.สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้าก าลังรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัส 832 : รับวุฒิ  
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 833 : รับวุฒิ  
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงยนต์ รหัส 834 , 881 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. เครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างเทคนิคยานยนต์, ช่างเครื่องกลเรือ , ช่างกลเกษตร หรือเทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงก่อสร้ำง รหัส 835  : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงโลหะ รหัส 836 : รับวุฒิ  
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ช่างกลโรงงาน, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างแมคคาทรอนิกส์, ช่าง
เชื่อมและโลหะแผ่น หรือเทียบเท่า 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 ปวส.ช่ำงกลโรงงำน รหัส 837 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ช่างกลโรงงาน, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างแมคคาทรอนิกส์ หรือ
เทียบเท่า 

 ปวส.ช่ำงจักรกลหนัก รหัส 838 : รับวุฒิ  
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.1) รหัส 601  : รับวุฒิ 

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือ 
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภำคพิเศษ  (แผน ก. แบบ ก.1) รหัส 602  : รับวุฒิ 

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือ 
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.2) รหัส 603  : รับวุฒิ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภำคพิเศษ  (แผน ก. แบบ ก.2) รหัส 604  : รับวุฒิ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ (แผน ก. แบบ ก.1) รหัส 605  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานทางวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) รหัส 606  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานทางวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ (แผน ก. แบบ ก.2) รหัส 607  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) รหัส 608  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ (แผน ข.) รหัส 609  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร วศ.บ. อส.บ. ทล.บ. ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ที่ท างานหรือปฏิบัติงานใน
องค์กรธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์การเรียนรู้อิสระทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าจากงานอาชีพ การฝึกอบรม การสอบที่มีหนังสือรับรองผลจากหน่วยงานหรือองค์กร หรืออ่ืนๆ ใน
หัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ (แผน ข.) รหัส 610  : รับวุฒิ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร วศ.บ. อส.บ. ทล.บ. ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ที่ท างานหรือปฏิบัติงานใน
องค์กรธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์การเรียนรู้อิสระทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าจากงานอาชีพ การฝึกอบรม การสอบที่มีหนังสือรับรองผลจากหน่วยงานหรือองค์กร หรืออ่ืนๆ ใน
หัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะบริหำรธรุกิจและศิลปะศำสตร ์

 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร รหัส 200 : รับวุฒ ิ
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา  

 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร รหัส 238 , 268 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3. ปวส.สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ เทียบเท่า หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ – กำรจัดกำรธุรกิจ รหัส 201 , 202 , 231 , 251 , 261 , 269 , 271 , 281 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ หรือ การบัญชี หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ – กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล รหัส 203 , 232 , 255 , 262 , 272 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ หรือ การบัญชี หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล ภำคพิเศษ รหัส 204 , 295 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ – ธุรกิจกำรค้ำและบริกำร รหัส 219 , 299 , 298 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 บช.บ.กำรบัญชี – กำรบัญชี รหัส 205 , 233 , 254 , 263 , 273 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส.การบัญชี 

 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล รหัส 213 , 214 , 236 , 275 , 282  : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ – ภำษำอังกฤษธุรกิจ รหัส 210 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3. ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ หรือ การบัญชี หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

 International Business Management รหัส 207 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ รหัส 211 , 256 , 276 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส. ทุกสาขาวิชา 

 ปวส.กำรจัดกำร รหัส 841 , 861 , 882 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ปวส.กำรตลำด รหัส 842 , 883 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รหัส 843 , 862 , 884 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร ์

 สถ.บ.สถำปัตยกรรม รหัส 301 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 สถ.บ.สถำปัตยกรรมภำยใน รหัส 302 : รับวุฒิ 1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศล.บ.ทัศนศิลป์ รหัส 303 : รับวุฒิ 1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.บ.ออกแบบส่ือสำร รหัส 305 : รับวุฒิ 1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ทล.บ.เทคโนโลยีเซรำมิกส์ รหัส 308 : รับวุฒิ 1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รหัส 304 : รับวุฒิ 1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.บ.ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ รหัส 311 : รับวุฒิ  

1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.บ.ออกแบบอุตสำหกรรม รหัส 309 , 331 : รับวุฒ ิ 

1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.บ.สื่อส่ิงพิมพ์ดิจิทัล รหัส 312 : รับวุฒิ  

1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช.ทุกสาขาวิชา 

 ศป.ม.กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ (แผน ก. แบบ ก.2) รหัส 620 : รับวุฒิ ส าเร็จเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศ รหัส 431 , 467 , 481 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ  
3.ปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ รหัส 477 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.สาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ  
3. ปวส. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

 วท.บ.ธุรกิจอำหำรและโภชนำกำร รหัส 432 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ  
3.ปวส. สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร รหัส 482 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ  
2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ  
3.ปวส. สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร/ช่างกลเกษตร/เกษตรกรรมทุกสาขา/ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  
หรือเทียบเท่า 

 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร รหัส 466 , 475 , 487 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3. ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หรือเทียบเท่า 

 วท.บ.เกษตรศำสตร์ (พืชศำสตร์,สัตวศำสตร์,เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ) รหัส 460 , 470 , 480 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ 3.ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 885 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 โปรแกรมช่างอุตสาหกรรม หรือ 2.ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ รหัส 863 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.สัตว์ศำสตร์ รหัส 871 , 886 , 872 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.เทคโนโลยีกำรอำหำร รหัส 864 , 873 , 889 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวส.พืชศำสตร์ รหัส 865 , 874 , 887 : รับวุฒิ 
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 



หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประเภทวิชาของสาขาที่ตนเองเรียนมา ส าหรับใช้เป็นคณุวุฒิเดิมในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ได้จากใบ รบ.ของตนเอง  
                หรือดูที่ ที่เว็บไซต์ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  bsq.vec.go.th 
             2. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า “เทียบเท่า” หมายถึง “การเทียบเท่าที่แผนการเรียนและวิชาเรียน” คือ สาขาวิชาที่มีแผนการเรียนและวิชาเรียนใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ระบุ 
                ไว้แต่อาจมีชื่อสาขาวิชาไม่ตรงกัน เช่น ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างไฟฟ้า เป็นต้น “ไม่ใช่การเทียบเท่าที่ระดับวุฒิการศึกษา” โดยสามารถสอบถามสาขาวิชาที่ 
                เทียบเท่าเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรง โทร.053 921444 ในวันและเวลาราชการ 

 ปวส.กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ รหัส 875 , 888 : รับวุฒิ  
1.ม. 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 2.ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประมง หรือเทียบเท่า 

 วท.ม.พืชศำสตร์ รหัส 631 , 632 : รับวุฒิ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม
ดุลพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วท.ม.เทคโนโลยีกำรเกษตร รหัส 634 , 635 : รับวุฒิ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม
ดุลพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

 วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมกำรผลิตอำหำร (4ปี) รหัส 701 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
3.ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา 

 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (4ปี) รหัส 702 : รับวุฒิ 
1.ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
2.ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ  
3.ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เครื่องกล เทคนิค
การผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

 ปวช.เตรียมสถำปัตยกรรมศำสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) รหัส 997 : รับวุฒิ  ม.3 

 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศำสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) รหัส 998 : รับวุฒิ  ม.3 

 ปวช.เตรียมบริหำรธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) รหัส 999 : รับวุฒิ ม.3 


