
สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-์อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

22001 การพัฒนาชุมชน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 11,500 

22002 
จิตวิทยา  
(จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

40 11,500 

22003 นิติศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก 
              คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

50 15,500 

22004 ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 11,500 

22005 รัฐประศาสนศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

40 11,500 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-์อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

22006 
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 11,500 

22007 
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
แขนงวิชาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 11,500 

22009 ดนตรีสากล  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ 

25 12,500 

 

 
 

 

 

 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-์อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

23003 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

40 13,500 

23004 วิทยาการคอมพิวเตอร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

30 13,500 

23007 สาธารณสุขศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2. ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือ

เทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50  
4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

40 16,500 

23008 เคมี  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่า 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

30 13,500 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-์อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

24001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 
ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตร 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

20 13,500 

24002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 
ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตร 

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

20 13,500 

24003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 
หรือศิลป์-ค านวณ  

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

20 13,500 

 

 
 
 
 
 
 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

25001 
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 13,500 

25004 
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 13,500 

25005 วิศวกรรมอัตโนมัติ  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 13,500 

25006 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 13,500 

 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

26001 การจัดการท่องเที่ยว  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 16,500 

26002 การจัดการทั่วไป  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

60 11,500 

26003 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

30 11,500 

26004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

40 11,500 

26005 การบัญชี  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

80 11,500 

 

 



สาขาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ อัตราค่าลงทะเบียน 

26006 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

60 11,500 

26007 นิเทศศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 16,500 

26009 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 11,500 

26010 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 11,500 

26011 การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

25 11,500 

 


