
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เรื่อง  ก าหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)  

ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ก าหนดเปิดท าการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดท าการสอนในวันเสาร์ที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เปิดท าการสอน               
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เปิดท าการสอนในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น   
 เพื่อให้การด าเนินการในการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดการลงทะเบียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียน
ช าระเงินในวันที่ ๕–๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยช าระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(ค่าลงทะเบียนเรียนบัณฑิตศึกษา) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา                 
ทั่วประเทศ 
  ๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามก าหนดในข้อ ๑ นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง          
ขอผ่อนผันการช าระเงินช้ากว่าก าหนด และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดเพิ่มเติมวันละ ๕๐ บาท                
โดยเริ่มตั้ งแต่วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย          
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ้าพ้นก าหนดนี้ นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และจะต้องยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ โดยช าระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ค่าลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตศึกษา) ที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ 



  ๔. กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามก าหนดในข้อ ๓ นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง          
ขอผ่อนผันการช าระเงินช้ากว่าก าหนด และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดเพิ่มเติมวันละ ๕๐ บาท                
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒–๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ถ้าพ้นก าหนดนี้ นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และจะต้องยื่นค าร้องขอรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๕. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  
ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยช าระเงินผ่านธนาคาร              
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ค่าลงทะเบียนเรียนบัณฑิตศึกษา) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และ
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  ๖. กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามก าหนดในข้อ ๕ นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง          
ขอผ่อนผันการช าระเงินช้ากว่าก าหนด และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดเพิ่มเติมวันละ ๕๐ บาท                
โดยเริ่มตั้ งแต่ วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๖๐ – ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ที่ส านั กงานคณ บดีบัณฑิ ต วิทยาลั ย          
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ้าพ้นก าหนดนี้ นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และจะต้องยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ส าหรับค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรของแต่ละสาขา และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.
๒๕๔๘ 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง  ก าหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ภาคปกติ) 

ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เปิดท าการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น เพื่อให้การด าเนินการในการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดการลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยช าระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ค่าลงทะเบียนเรียน            
บัณฑิตศึกษา) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  ๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามก าหนดในข้อ ๑ นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง          
ขอผ่อนผันการช าระเงินช้ากว่าก าหนด และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดเพิ่มเติมวันละ ๕๐ บาท                
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ถ้าพ้นก าหนดนี้ นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และจะต้อง           
ยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ส าหรับค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 

 


