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ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์ – ศุกร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 1 การรับด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน - เวลา 

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
คร้ังที่ 1  ก าหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th) 

วันอาทิตย์ที่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 

ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 ตลุาคม 2560  ถงึวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (บางสาขาท่ีระบุไว้) วันจันทร์ท่ี 4 ธันวาคม 2560 
* สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชาที่ระบุไว้) วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 8 ธันวาคม 2560 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สาขา เลือกสาขาที่ต้องการเรียน วันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธนัวาคม 2560 
* ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 
  

คร้ังที่ 2  ก าหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th) วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (บางสาขาท่ีระบุไว้) วันอาทิตย์ท่ี 4 มีนาคม 2561 
* สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชาที่ระบุไว้) วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สาขา เลือกสาขาที่ต้องการเรียน วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทติย์ที่ 11 มีนาคม 2561 
* ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันจันทร์ที่ 19 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 มนีาคม 2561 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที ่29 มีนาคม 2561 
  

เอกสารหมายเลข 1 



2 

ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์ – ศุกร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน - เวลา 

ก าหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th) 
ประเภทโควตา  โควตาผลการเรียนดี  โควตานักเรียนกิจกรรม โควตานักกีฬา โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์  โควตายุวชนเพื่อท้องถิ่น  โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โควตาภาคกลาง 
โควตาโรงเรียนเครือข่าย  โควตาบุตร อสม.  โควตาส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 

ผู้สมัครช าระค่าสมัคร วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 9  เมษายน  2561 

*สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 เมษายน  2561   เวลา 09.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561   

ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สาขา เลือกสาขาที่ต้องการเรียน  วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่  27 เมษายน  2561 

*ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ท่ี  6 พฤษภาคม  2561 

มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 
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ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์ – ศุกร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (เลือกได้ 4 สาขา ไมม่ีอันดับ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน – เวลา 

ก าหนดการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://a.cupt.net) วันพุธที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 

ผู้สมัครช าระค่าสมัคร วันพุธที่ 9 ถึงวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

*ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันเสาร์ที่ 26 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 

*สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 4  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
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1 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15311000001 การศึกษาปฐมวัย 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ ใบประกาศ หรืออ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
4. หากมีผลงานท่ีโดดเด่น เกี่ยวกบั ด้านการร้องเพลง การเลา่นิทาน ด้านดนตรี  

ด้านศิลปวัฒนธรรม งานศลิปะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. สอบสัมภาษณ์หลังจากคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน 

15 15 

15311000002 คณิตศาสตร ์ 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ หรอื ศิลป์ – ค านวณ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. แฟ้มสะสมผลงาน ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม หรอืด้านคุณธรรมจริยธรรม 

15 15 

15311000003 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ  

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงาน / ภาพกิจกรรมที่เคยท า / เคยมีประสบการณจ์ากจัดกิจกรรม 

และเขียนสะท้อนความเป็นคร ู
4. สอบสัมภาษณ์หลังจากคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน 

15 15 

15311000004 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ  

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. แฟ้มสะสมผลงาน / ภาพกิจกรรมที่เคยท า / เคยมีประสบการณจ์ากจัดกิจกรรม 

และเขียนสะท้อนความเป็นคร ู
4. สอบสัมภาษณ์หลังจากคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน 

15 15 
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2 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15311000005 ภาษาอังกฤษ 60 1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรียน 

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษจะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ (TU-GET, CU-TEP หรือ 

TOEIC) 
5. สอบสัมภาษณ์หลังจากคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน 

15 15 

15311000006 ภาษาจีน 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน สามารถพูดแนะน าตนเองได้ในเบื้องต้น 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  เกียรตบิัตร ภาพถ่าย รางวัลที่เคยได้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับภาษา

และวัฒนาธรรมจีน หรือเอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาจีน 
4. ผลสอบวดัระดับความรู้ภาษาจนี (HSK) (ถ้ามี) 
5. มีความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน หรือความสามารถด้านอ่ืนๆ  
6. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน 

8 8 

15311000007 ภาษาไทย 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ หรอื ศิลป์ – ค านวณ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. แฟ้มสะสมผลงาน รางวัลทางดา้นภาษาไทย หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขัน แสดง

ความสามารถทางด้านศลิปวัฒนธรรม และการใช้ภาษาไทย เช่น พิธีกร แต่งกลอนสด   
พูดสุนทรพจน์  แสดงล าตดั  อ่านท านองเสนาะ 

15 15 

 
 

เอกสารหมายเลข 2 



3 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15311000008 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต  

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. แฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการ ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

8 8 

15311000009 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต หรือศลิป์ – ค านวณ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. แฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

8 8 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



4 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15312000001 การพัฒนาชุมชน 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม 

8 7 

15312000002 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม 

7 7 

15312000003 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม 

7 7 

15312000004 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม 

7 7 

15312000005 นิติศาสตร ์ 100 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านกีฬา 
กิจกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรม หรือกิจกรรมที่วัดลักษณะการเป็นผูน้ า 

3. มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางกฎหมายและมีบุคลิกภาพที่พร้อมศกึษา 
วิชากฎหมาย ซึ่งพิจารณาจาการสอบสัมภาษณ ์

25 25 
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5 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15312000006 ทัศนศิลป ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีผลงานทางศิลปะ เชน่ การวาด
เส้น ทฤษฎีสี ฯลฯ 

7 7 

15312000007 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น การประกวด การแข่งขัน 
ตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องในวันส าคัญต่างๆ การอ่านท านองเสนาะ  
การประกวดการคดัลายมือ การแต่งกลอน ฯลฯ 

3. มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมนิความรู้ของนักศึกษา เพื่อจะได้เตรียม 
ความพร้อมก่อนเรียนได้อย่างเหมาะสม 

7 7 

15312000008 ภาษาอังกฤษ 70 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เกียรติบัตรการเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรอื
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

18 18 
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6 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15312000009 รัฐประศาสนศาสตร ์ 130 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถ

และศักยภาพของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา เช่น ประกาศนียบัตร 
รางวัล เกียรติบัตรเกี่ยวกับการแขง่ขัน การเข้าร่วมแข่งขัน การเข้ารว่ม 
อบรม ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ สังคม หรือศาสตรอ์ื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

4. มีเจตคติทีด่ี มีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

50 30 

15312000010 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 80 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม 
ด้านกีฬา กิจกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม หรือกิจกรรมที่วัดลักษณะ 
การเป็นผู้น า 

25 25 

15312000012 ดนตรสีากล 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านดนตรี เช่น การแสดง
ดนตรี ประเภทการบรรเลงเครื่องดนตรสีากลประเภทต่างๆ การเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทางด้านดนตรี และการขับร้องเพลง เป็นต้น 

3. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ (ยกเว้นผู้เลอืกสอบ 
ในเอกขับร้อง) 

7 7 
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7 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15312000013 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

หรือกิจกรรมพิเศษนอกโรงเรียน ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถของ
นักเรียนท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา 

7 7 

15312000014 สารสนเทศศาสตร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและ

ศักยภาพของนักเรียน  

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



8 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15313000001 คหกรรมศาสตร ์ 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความสามารถพิเศษดา้นคหกรรมศาสตร์ 

พร้อมใบประกาศนยีบัตร หรือรางวัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น งานด้านดอกไม้ 
ใบตอง แกะสลัก การประกวดอาหาร หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

15 15 

15313000002 เทคโนโลยีชีวภาพ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รางวัล ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตร 

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทีท่ าท้ังในและนอกโรงเรียน หนังสือรับรอง
ความประพฤตแิละผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนว 

7 7 

15313000003 เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รางวัลหรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงงาน ช้ินงาน กิจกรรมที่ท าในโรงเรยีนและ
หน่วยงานภายนอก 

5 5 

15313000004 เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รางวัลหรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงงาน ช้ินงาน กิจกรรมที่ท าในโรงเรยีนและ
หน่วยงานภายนอก 

5 5 

 

เอกสารหมายเลข 2 



9 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15313000005 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมประกวดด้านการสร้าง 

สื่อแอนิเมชัน การเขียนโปรแกรมการท าเว็บไซต์ และรางวัลทีไ่ดร้ับ กิจกรรม 
และการประกวดด้านกีฬา และวฒันธรรมประเพณ ี

7 7 

15313000006 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต ศึกษาวิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า  
22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ 
ของนักเรียน 

8 8 

15313000007 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต หรือศลิป์ – ค านวณ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รางวัล ผลงาน หรือกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับสิ่งแวดล้อม หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนว  
เพื่อรับรองผลงานทุกช้ินท่ีอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน และจะต้องมตีราประทับ 
จากโรงเรียนท่ีสังกัดอยู ่

5 5 
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10 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15313000010 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ หรอื 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ 

หรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รูปถ่ายหรือผลงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางด้านอาหารและโภชนาการ หรือผลงาน / ใบประกาศนียบัตรกิจกรรมต่างๆ 
และเขียนเรียงความด้วยลายมือตวัเองถึงเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

15 15 

15313000011 เคม ี 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต  

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ใบประกาศเกียรติคณุ 

8 7 

15313000012 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต และศิลป์ – ค านวณ 

2. แฟ้มสะสมผลงาน รางวัลหรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ เช่น โครงงาน 
ช้ินงาน กิจกรรมที่ท าในโรงเรยีน และหน่วยงานภายนอก 

7 7 

15313000014 การจัดการภัยพิบตัิและบรรเทาสาธารณภัย 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต และศิลป์ – ค านวณ 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  กิจกรรมที่ท าในโรงเรยีนและหน่วยงาน
ภายนอก ความสามารถอ่ืนๆ และความสนใจดา้นต่างๆ 

7 7 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



11 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15313000015 ฟิสิกส์ประยุกต ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ  
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ ผลงานการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ใบประกาศเกียรติคณุ 

8 7 

15313000016 นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถและ 

ศักยภาพของนักเรียน 

8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



12 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15314000001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

7 7 

15314000002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

7 7 

15314000003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ในสายการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ศลิป์ – ค านวณ  

2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรมเกษตร/คหกรรมศาสตร/์ 
อาหารและโภชนาการ 

3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

7 7 

15314000004 เทคโนโลยีภมูิทัศน ์ 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ทุกสาขาวิชา หรือช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานทางศลิปะ ภาพประสบการณ ์
การจัดสวนตามอาคารสถานท่ีในโรงเรียน โดยมีใบรบัรองจากโรงเรยีนประกอบ 
ประกาศนียบตัรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านการจดัสวนระดับภาค หรือ
ระดับประเทศ 

8 7 

 

เอกสารหมายเลข 2 



13 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15315000002 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียน 

15 15 

15315000003 เทคโนโลยีวิศวกรรม 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
(เทียบโอนรายวิชา) 

3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

8 7 

15315000004 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 25 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือเทียบเท่า  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  

2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

5 5 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



14 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15315000005 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษา

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.80 
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

7 7 

15315000006 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 25 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

5 5 

15315000007 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.80 
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

7 7 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



15 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15315000008 อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือส าเรจ็การศึกษา

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียนต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



16 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15316000001 การจัดการการท่องเที่ยว 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

   หรือเทียบเท่า 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมหรือผลงานท่ีได้ท าหรือเข้าร่วม 

8 7 

15316000002 การจัดการทั่วไป 120 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรม กีฬา การอบรมสมัมนา 

40 30 

15316000003 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (จะพิจารณาเทียบ

โอนรายวิชา) 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ด้านวิชาการ ด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ 

8 7 

15316000004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 100 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล กิจกรรม 
   ที่เคยท า ใบเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับ รูปถ่ายประกอบ อื่นๆ 

30 30 

15316000005 บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การร่วมกจิกรรมโรงเรยีน รางวัลที่เคยไดร้ับ 

8 7 

15316000006 บริหารธรุกิจ แขนงวชิาการตลาด 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การร่วมกจิกรรมโรงเรยีน รางวัลที่เคยไดร้ับ 

8 7 

เอกสารหมายเลข 2 



17 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15316000007 บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

   หรือเทียบเท่า 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การร่วมกจิกรรมโรงเรยีน รางวัลที่เคยไดร้ับ 

8 7 

15316000008 การบัญชี 80 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานด้านการเรียน และกิจกรรม 

25 25 

15316000009 ธุรกิจดิจิทัล 40 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาระดบั 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือส าเร็จการศึกษา 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ด้านวิชาการ หรือ ดา้นกีฬา 

8 7 

15316000010 นิเทศศาสตร ์ 75 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ด้านวิชาการ หรือ ดา้นกีฬา 

25 20 

15316000012 เศรษฐศาสตร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   หรือเทียบเท่า ในสายการเรยีนวิทย์ – คณิต  หรือศลิป์ – ค านวณ 
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ด้านวิชาการ หรือ ดา้นกีฬา ด้านดนตรี  

7 7 
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18 
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15317000001 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถดา้นภาษาอังกฤษในระดับดี    
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

15 5 

15317000002 การจัดกรการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถดา้นภาษาอังกฤษในระดับดี    
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

10 10 

15317000003 การจัดการธุรกิจการบริการผูสู้งอายุ (หลักสตูรสองภาษา) 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถดา้นภาษาอังกฤษในระดับดี    
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

10 10 
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19 
รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 
รอบ 1/1 รอบ 1/2 

15318000001 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 120 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต์่อการศกึษา  
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ รางวัล ผลการเรยีน 

ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม จิตอาสา ผลงานด้านการเป็นผู้น า ผลงาน 
การประกวด การแข่งขันต่างๆ ผลงานด้านการศึกษาดูงาน ผลงานดา้นอ่ืนๆ 

30 20 

15318000002 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขศกึษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

35 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในสายการเรียน วิทย์ – คณติ 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต์่อการศกึษา  
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ รางวัล ผลการเรยีน 

ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม จิตอาสา ผลงานด้านการเป็นผู้น า ผลงาน 
การประกวด การแข่งขันต่างๆ ผลงานด้านการศึกษาดูงาน ผลงานดา้นอ่ืนๆ 

9 9 

15318000003 การจัดการสถานพยาบาล 35 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่มีพ้ืนฐานการเรยีนทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต์่อการศกึษา  
4. แฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ รางวัล ผลการเรยีน 

ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม จิตอาสา ผลงานด้านการเป็นผู้น า ผลงาน 
การประกวด การแข่งขันต่างๆ ผลงานด้านการศึกษาดูงาน ผลงานดา้นอ่ืนๆ 

9 9 

 
 

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เอกสารหมายเลข 2 
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รหัสมหาวิทยาลัย  15300   ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX 
กลุ่ม :  นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย 
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวดัสระแก้ว 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมคัร 

จ านวนรับ 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 
15331000001 เกษตรศาสตร ์ 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์

15 15 

15331000003 รัฐประศาสนศาสตร ์ 30 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

2. แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวชิา 

7 7 

15331000004 การจัดการทั่วไป 60 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

2. แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวชิา 

15 15 

 

 




