
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนิน
การสอบคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ดังรายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกผ่านทุกคน จะต้องมารายงานตัวและชําระเงินค่าธรรมเนียมในวันเสาร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอ้ง 303 และ 304 และเขา้รบัการปฐมนเิทศรวม                   
ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  รายละเอียดการชําระเงินและกําหนดการปฐมนิเทศ  ดังที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   26  มิถุนายน   2559

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน)
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องนาํมาชาํระในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559                   
ณ ห้อง  303  ชั้น  3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายการ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1.2 ค่าประกันของเสียหาย

-สาขาวิชาการศึกษา
-สาขาวิชาศิลปศาสตร์
-สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์ และสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

500

500

2,000

1,000
2,000
3,000
1,000
2,000

2. ค่าบาํรงุสถาบนั และคา่บาํรงุอืน่ๆ ทีเ่รยีกเกบ็เปน็รายภาคการศกึษา
2.1 ค่าบํารุงสถาบัน
2.2 ค่าบํารุงหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ
2.4 ค่าบํารุงคณะ
2.5 ค่าบํารุงกิจกรรม

1,000
500
200
500
200

2,000
500
200
500

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ
3.1 ค่าออกบัตรประจําตัวนักศึกษา
3.2 เอกสารรายงานตัว
3.3 ค่าธรรมเนยีมพเิศษ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา (ป.เอก) ภาคเรยีนละ

สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา (ป.เอก) ภาคเรยีนละ
สาขาวชิาการจดัการ (ป.เอก) ภาคเรยีนละ
สาขาวชิาฟสิิกส์

50
420

10,000

200
420

27,500
24,000
38,000
10,000

รวม -สาขาวิชาการศึกษา
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
-ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ

3,870

3,870

3,870

13,870

6,820
6,820
7,820
8,820
18,820
27,500
7,820
30,820
44,820

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา นักศึกษาจะต้องนํามาชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดเวลาลงทะเบียนฯ ประจาํภาคเรยีนที ่ 1/2559 ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่      
23 กรกฎาคม 2559 – 7 สิงหาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่ต้องนํามาชําระ
ในวันรายงานตัว



หลักฐานที่ต้องนํามาในวันรายงานตัว
 ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อความต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
 เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ หรอืทะเบยีนสมรส หรอือืน่ๆ ขนาด A4 จํานวน 4 ฉบับ (ถ้าม)ี
 สําเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หรือบัตรข้าราชการ ขนาด A4 จํานวน 4 ฉบับ                   

(แนบใบรายงานตัว 2 ฉบับ และแนบหลักฐานการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 2 ฉบับ)
 สําเนาแสดงพื้นความรู้ 3 ฉบับ (ใบปริญญาบัตร)
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จํานวน  3 ฉบับ
 รูปถ่าย รูปสี ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายต้องไม่สวมหมวกและ         

แว่นตาดํา  เพื่อ
 ติดใบรายงานตัว
 มอบให้สาขาวิชา

(เอกสารทกุแผ่นทีถ่่ายเอกสาร ใหร้บัรองสาํเนาถกูตอ้ง พรอ้มลงลายมอืชือ่และระบวุนัทีด่ว้ย)

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมในวันรายงานตัว
2 กรกฎาคม 2559



08.30-10.00 น. รายงานตัว ณ ห้อง 303 และ 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตรวจหลักฐาน (ให้นําหลักฐานตัวจริงมาให้กรรมการตรวจด้วย)
ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

10.00-10.30 น. พิธีเปดิการปฐมนเิทศและบรรยายพเิศษ ณ หอ้งประชมุโกเมน
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10.30-11.00 น. แนวปฏิบัติในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา

11.00-11.30 น. แนะนาํคณาจารย์ระดบับัณฑติศกึษา และแนวคดิในการจดัการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

11.30-12.00 น. การศึกษาและการใช้สํานักวิทยบริการ
โดย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. เป็นต้นไป เข้ารับการปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา (สําหรับสถานที่สาขาวิชาจะกําหนดเอง)

กําหนดการรายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

ณ  ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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