
 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15311000001 10 การศึกษาปฐมวัย 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50   

15311000002 10 คณิตศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลกาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000005 10 ภาษาอังกฤษ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000006 5 ภาษาจีน   1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000007 10 ภาษาไทย 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15311000010 10 การประถมศึกษา 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000011 10 ภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000012 40 วิทยาศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15312000002 30 จิตวิทยา  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

15312000005 30 นิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. ผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

15312000006 10 ทัศนศิลป์   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 

15312000007 10 ภาษาไทย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
15312000008 10 ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท่า  
2. ผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

15312000009 20 รัฐประศาสนศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

15312000015 10 รัฐศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15312000016 20 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

15312000017 20 สังคมศึกษา (ค.บ.) 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

15312000018 10 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือสามารถ 
   ขับร้องเพลงได้ 

15312000019 20 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ทั้งนาฏศิลป์ และ 
นาฏศิลป์สากล 

15312000020 15 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ค.บ.) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

(TPAT 5) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี 
3. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางบรรณรักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  

 
 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000001 15 คหกรรมศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15313000002 7 นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15313000003 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่ามีผลการเรียนดี 
15313000004 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 

15313000005 10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000006 10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องเรียน
ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญ 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3. ไม่มีปัญหาด้านสายตาโดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์และจะต้องไม่มีปัญหา 
ด้านสายตาดังนี้ 
3.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
3.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพดังต่อไปนี้ 

1) สายตาไม่ปกติเม่ือรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 
6/24 ทั้งสองข้าง 

2) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 
3.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

4. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้ 

15313000007 10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเรียนทางวิทยาศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000010 15 โภชนาการและการก าหนดอาหาร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารหรือเทียบเท่า  
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 

15313000014 10 การจัดการสาธารณภัย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวชิา หรือวุฒเิทียบเท่า 
หรือสูงกว่า (อนุปรญิญา หรือปริญญาตรี)  

3. ผู้มีประสบการณ์สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากประสบการณ์
ท างาน/ผ่านหลักสูตรการอบรม 

15313000016 10 นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15314000001 15 เกษตรศาสตร์  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต ศิลป์-ค านวณ หรือ 
สายวิทยาศาสตร์อื่นๆ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ระดับอนุปริญญา สาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15314000002 15 เกษตรศาสตร์  
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

15314000003 20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ระดับอนุปริญญา ด้านอาหาร หรือใกล้เคียง หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือก 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15314000004 20 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15315000001 10 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.80 

15315000002 10 วิศวกรรมการจัดการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
315000004 10 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา  

15315000005 10 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
15315000006 10 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

15315000007 10 ออกแบบอุตสาหกรรม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา  



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15316000001 10 การจัดการการท่องเที่ยว ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

15316000002 20 การจัดการทั่วไป 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
3. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000003 10 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

15316000004 20 การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
3. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15316000006 10 การบริหารธุรกิจ  
กลุ่มวิชาการตลาด 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
 15316000007 10 การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

15316000008 20 การบัญชี 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
3. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  

1. เป็นส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000009 10 ธุรกิจดิจิทัล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15316000010 15 การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 
 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

15316000011 10 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
(ต่อเนื่อง) 

 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขา
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15318000001 30 สาธารณสุขศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
3. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
4. A-Level เคมี  
5. A-Level ชีววิทยา  
6. A-Level ภาษาอังกฤษ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 

15318000003 10 การจัดการสถานพยาบาล 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
3. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  

 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีความรู้พ้ืนฐานภาษาไทยและ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 

15318000004 20 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 

15318000005 20 สุขภาพและความงาม 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) 
 
 
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็น
โรคตาบอดสี 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15317000001 15 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15317000002 25 การจัดการการบริการและ 
การโรงแรม  
 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15317000004 25 
 

การจัดการนวัตกรรมการค้า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีสัญชาติไทย 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบริการและมีพ้ืนฐานจิตใจ 

ที่รักการเป็นผู้ให้บริการ 
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Admission 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15331000001 30 เกษตรศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

15331000003 30 รัฐประศาสนศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

15331000004 30 การจัดการทั่วไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   


