
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

  ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี               
จะรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังตาราง 
 

หลักสูตรและจ านวนที่รับ 
   จ านวนที่จะรับ 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 1/2559 
   ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) การพัฒนาหลักสูตรและ        
การเรยีนการสอน 

- 15 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  - 15 
รวมท้ังสิ้น  - 30 

 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1. มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.2. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
ดูรายละเอียดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร 

3. การรับสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
3.1 การรับสมัคร: ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 

หรือ ทาง Internet   ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559 
  1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่   30 กรกฎาคม 2559  ถึง   3  สิงหาคม 2559 
  2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่  30  กรกฎาคม 2559  ถึง  5  สิงหาคม 2559 
  3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่   30  กรกฎาคม 2559  ถึง  5  สิงหาคม 2559 
 

  หมายเหต ุ
   1. การสมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมส าเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกรายการ พร้อมกับธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาละ 300 บาท และค่าบริการ 20 บาท 
รวมเงิน 320 บาท สั่งจ่ายในนาม นางสาวนงลักษณ์ ค าเติม โดยจ่าหน้าซองถึง นางสาวนงลักษณ์ ค าเติม                 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปลายทางไปรษณีย์ราช
ธานี) 
   2.  การสมัครทาง Internet ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกต้องทุก
รายการ พร้อมกับช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 300 บาท ที่บัญชีเลขท่ี 452-0-27419-
2                ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ด าเนินการบัณฑิตวิทยาลัย) 
ธนาคารกรุงไทย               สาขายิ่งเจริญปาร์ค  

  3.  สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ก าหนดระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุก
วัน 
 

3.2 หลักฐานการสมัคร 
3.2.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ แสดงพ้ืนความรู้ของผู้สมัคร 

(มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับจริงอีกครั้งหนึ่งในวันรายงานตัวเข้าศึกษา หากปรากฏ
ภายหลังว่าเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์  ถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัคร) 

3.2.2 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 
แผ่น 

3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน   
3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3.2.5 ส าเนาใบรายงานผลการเรียน และใบแสดงพื้นความรู้   
3.2.6 ใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน หรืออ่ืนๆ ตามเงื่อนไขของคุณสมบัติ           

ผู้สมัครสอบตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด) 
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ก าหนดการและสถานที่ตดิต่อ 
ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดัง

ตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ ก าหนดการ 
 ภาคเรียนที่ 1/2559 

1. การซื้อคู่มือการสมัครและใบสมัครเข้าศึกษา 30 ก.ค. 2559 – 5 ส.ค.2559 
2. การรับสมัคร 
    2.1 สมัครทางไปรษณีย ์
    2.2 สมัครทาง Internet 
    2.3 สมัครด้วยตนเอง 

 
30 ก.ค. 2559 – 3 ส.ค.2559 
30 ก.ค. 2559 – 5 ส.ค.2559 
 ก.ค. 2559 – 5 ส.ค.2559 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบและสถานที่สอบ ภายใน 5 ส.ค.2559 
4. การทดสอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์ 6 ส.ค.2559 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน 6 ส.ค.2559 
6. การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 7 ส.ค.2559 
7. เร่ิมการเรียนการสอน  ภาคพิเศษ 13 ส.ค. 2559 
หมายเหตุ  การสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์  ให้ดูรายละเอียดเฉพาะสาขาวิชา 
 

การสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ (ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด) 

 

  ตารางการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 ภาคเรียนที่ 1/2559 

เวลา 
วัน เดือน ปี 

09.00 – 15.00 น. สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 

ปริญญาเอก 
สาขาวิชา 
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

โปรดตรวจสอบ ในบัตรประจ าตัว              
ผู้สมัคร หรือ ในประกาศรายชื่อ               
ผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

การประกาศผลการทดสอบ 
 ภาคเรียนที่ 1/2559  
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 ภายในวันที่  6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  และทาง Internet (www.graduate.ubru.ac.th) 
โทร. (045) 352000-29 ต่อ 2097 หรือ 352097  Fax. (045) 352120 

 

การรายงานตัว  
   การรายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2559  
  วันเสาร์ที่  7  สิงหาคม   2559 

 08.00 – 10.00  น.   : รายงานตัว 
10.00 – 12.00 น. : ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา 
 

การเริ่มการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1/2559  ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสาร์ที่  13 สิงหาคม  2559 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2559 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 


