
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
..................................... 

เพ่ือให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๖.๔ และข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ 
และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..........เมื่อวันที่............จึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องมีผลการสอบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) โดยได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๕ หรือ 

๓.๒ มีคะแนนสอบ TOEFL (ITP) (Institutional Test Program) ไม่ต่ ากว่า ๔๓๗ คะแนน 
หรือ 

๓.๓ มีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ต่ ากว่า ๔๑ คะแนน หรือ 
  ๓.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ หรือ 
  ๓.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน และ 
  ๓.๖ ผลสอบจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันรายงานผลสอบจนถึงวันยื่น   
ผลสอบ 
 ข้อ ๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีผลการสอบข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ระดับปริญญาโท 
๔.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)  

โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ หรือ 
๔.๑.๒ มีคะแนนสอบ TOEFL (ITP) (Institutional Test Program) ไม่ต่ ากว่า ๔๕๐ 

คะแนน หรือ 
๔.๑.๓ มีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ต่ ากว่า ๔๕ 

คะแนน หรือ 
๔.๑.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ หรือ 
๔.๑.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๔๕ คะแนน หรือ 
๔.๑.๖ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา 

VLE๕๐๑  
 
 

-ร่าง- 
 



๒ 
 

๔.๒ ระดับปริญญาเอก  
๔.๒.๑ มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ หรือ 
๔.๒.๒ มีคะแนนสอบ TOEFL (ITP) (Institutional Test Program) ไม่ต่ ากว่า 

๕๒๕ คะแนน หรือ  
๔.๒.๓ มีคะแนนสอบ TOEFL (iBT) (Internet Based Test) ไม่ต่ ากว่า ๖๗ 

คะแนน หรือ  
๔.๒.๔ มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า ๕.๕ หรือ 
๔.๒.๕ มีคะแนนสอบ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน  
๔.๒.๖ กรณีที่นักศึกษาได้ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ตามข้อ ๔.๒.๑ ถึงข้อ ๔.๒.๕ 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต  
รหัสวิชา VLE๗๐๓ และต้องสอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) โดยได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕  
   ๔.๒.๗ กรณีท่ีนักศึกษามีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๔.๒.๖ นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและสอบผ่านรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต รหัสวิชา VLE
๗๐๔ และต้องท าการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

ข้อ ๕ ผลการสอบตามข้อ ๔.๑.๑ ข้อ ๔.๑.๒ ข้อ ๔.๑.๓ ข้อ ๔.๑.๔ ข้อ ๔.๑.๕ ข้อ ๔.๒.๑ ข้อ 
๔.๒.๒ ข้อ ๔.๒.๓ ข้อ ๔.๒.๔ และข้อ ๔.๒.๕ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน” 
 ข้อ ๖ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย   
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่............เดือน.....................พ.ศ............. 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว)        
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  


