
คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะ / วิทยาลัย วุฒิทีรับ 

 ระดับ ปริญญาตรี   

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน    

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาคปกติ) (ไสใหญ่) ปวส.พืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (ภาคปกติ) (ไสใหญ่) ปวส.สัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาคปกติ) (ทุ่งใหญ่) ปวส.พืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) (ทุ่งใหญ่) ปวส.สัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) ปวส.ประมง หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (ภาคปกติ) ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 

หลักสูตร 4 ปี    

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาคปกติ) (ไสใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (ภาคปกติ) (ไสใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาคปกติ) (ทุ่งใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) (ทุ่งใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทศัน ์ (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คณิต  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (ภาคปกติ) ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต ศิลป์-คาํนวณ  หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาพฒันาการเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร (ภาค

ปกติ) 
ม.6 หรือเทียบเท่า  

  



 ระดับ ปริญญาโท   

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตพืช ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิขาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช หรือ 

  เทียบเท่า หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาอืนทีเกียวเนือง 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์หรือ 

  เทียบเท่า หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาอืนทีเกียวเนือง 

สาขาวิชาการเพาะเลียงสัตวน์าํและการจดัการทรัพยากรประมง ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยี 

คณะ / วิทยาลัย วุฒิทีรับ 

 ระดับ ปริญญาตรี   

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนือง   

สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหการ (ภาคปกติ) ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเชือมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ออกแบบ 

  การผลิต  ช่างเครืองมือกล ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โลหะวิทยา เขียนแบบเครืองกล ช่างแม่พิมพ์ 

  พลาสติก ช่างแม่พิมพโ์ลหะ ช่างผลิตเครืองมือและแม่พิมพ์  และช่างแม่พิมพอ์ญัมณี 

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน    

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล (ภาคปกติ) ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารยาง (ภาคปกติ) ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารยาง หรือสาขาทีเกียวขอ้ง 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ,  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, 

  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร 4 ปี   

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารยาง (ภาคปกติ) ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยกีารยาง หรือสาขาทีเกียวขอ้ง หรือ ม.6 วิทย-์คณิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต ์(ภาคปกติ) ม.6 วิทย-์คณิต 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) ม.6 วิทย-์คณิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ภาคปกติ)(พืนทีไสใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ภาคปกติ)(พืนทีทุ่งใหญ่) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน  

สาขาวิชาเทคโนโลยนีาํมนัปาลม์และโอลิโอเคมี (ภาคปกติ) ม.6 วิทย-์คณิต 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย (ภาคปกติ) ม.6 วิทย-์คณิต 

 



คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

คณะ / วิทยาลัย วุฒิทีรับ 

 ระดับ ปริญญาตรี   

หลักสูตรเทียบโอน   

สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทวัไป (ภาคปกติ) 
ปวส.ทีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทวัไป(ภาคสมทบ) 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวส.หรืออนุปริญญา (3 ปี) ดา้นบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) ปวส.ทีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการบญัชี (ภาคปกติ) 
ปวส.การบญัชี 

สาขาวิชาการบญัชี (ภาคสมทบ) 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) 
ปวส.ทีหรือสัมพนัธ์กบัสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาระบบสารสนเทศ 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (ภาคสมทบ) 

หลักสูตร 4 ปี   

สาขาวิชาการจดัการ-การจดัการทวัไป (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย-์คณิต หรือ ศิลป์-คณิต 

สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาการบญัชี (ภาคปกติ) ปวช.การบญัชี หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 

 


