
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

------------------------------ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้  

 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 
    ๑.๑ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตาม

รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ
มหาวิทยาลัยรับรอง  

    ๑.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.๒) 
ของแต่ละหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับทราบ ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

    ๑.๓ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
    ๑.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
    ๑.๕ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ และตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๒. ก ำหนดกำรรับสมัคร และกำรสมัครออนไลน์ 
    ๒.๑ รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th หรือ http://ent.vru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป 
    ๒.๒ ศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัคร กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและสาขาวิชาที่

ประสงค์จะสมัครทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th หรือ http://ent.vru.ac.th   
    ๒.๓ ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๐๐ บาท ระดับปริญญาเอก จ านวน 

๗๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น  

๓. กำรเลือกสำขำวิชำ กำรสอบคัดเลือก ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
    ๓.๑ ศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th หรือhttp://ent.vru.ac.th 
    ๓.๒ กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th 

หรือ http://ent.vru.ac.th  
    ๓.๓ แนบไฟล์หลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง

เว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th หรือ http://ent.vru.ac.th 
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 - ๒ - 

๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำและสำขำวิชำที่เปิดเรียนได้ 
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง

เว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th หรือ http://ent.vru.ac.th 

๕. กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและกำรช ำระเงิน 
    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมำยเหตุ 
 ๑. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์ 
เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระค่าสมัครแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๒. กรณีมีผู้สมัครไม่ครบจ านวน ๕ คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดหมู่เรียนในภาคการศึกษานั้น (ท้ังนี้ อยู่ใน
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย)  

๓. หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร 
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและด าเนินคดีตามกฎหมาย 

              

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 -๓- 
 

 
ภาคผนวก 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา  

กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี ช่องทาง 
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
- ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
 
 
- ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ 
  
 

 
ตั้งแตบ่ัดนี้ -  

๒๑ พ.ค.๒๕๖๖ 
 

ตั้งแตว่ันที่  
๑ ก.ค. - ๑๕ ต.ค.๒๕๖๖ 

 

๑) รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://grad.vru.ac.th หรือ 
http://ent.vru.ac.th  
(ช าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เซเว่นอีเลฟเว่น ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๐๐ 
บาท ระดับปริญญาเอก จ านวน ๗๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐ บาท) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ 

 
วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๖ 
วันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๖ 

ทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th  

วันสอบคัดเลือก 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ 

 
วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ค.๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๑ - ๒๒ ต.ค.๒๕๖๖ 

ตรวจสอบวันสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ 
http://grad.vru.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ 

 
วันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๖๖ 

ทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  - ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ 

 
วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๖ 
วันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

เปิดภาคการศึกษา 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ 

 
วันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๖ 
วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖ 

ตรวจสอบทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th 
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