
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 

  ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จะรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ  ดังรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
 
หลักสูตรและจ านวนท่ีรับ 

   จ านวนทีจ่ะรับ 
ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 1/2560 2/2560 

   ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) การพัฒนาหลักสตูรและ      
การเรียนการสอน 

- 20 - - 

 บริหารธุรกิจและการจดัการ การจัดการ - 25 - - 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตรศึกษา - 15 - - 
  ฟิสิกส์ - 20 - - 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา - 20  20 
ปริญญาเอก ครุศาสตรดษุฎีบณัฑติ (ค.ด.) การพัฒนาหลักสตูรและ            

การเรียนการสอน 
- 10 - - 

 ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ ยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค - 15 - - 
  วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - - 15 
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ - 15 - - 

รวมทั้งสิ้น  - 140 - 35 

 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
 ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1. มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.2. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
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2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
ดูรายละเอียดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร 

3. การรับสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
3.1 การรับสมัคร: ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือ            

ทาง Internet   ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

   ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศกึษา  2560 
  1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่   18  มีนาคม 2560  ถึง  19  พฤษภาคม 2560 
  2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่  18  มีนาคม 2560  ถึง  21  พฤษภาคม 2560 
  3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่   18  มีนาคม 2560  ถึง  21  พฤษภาคม 2560 

   ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศกึษา  2560 
  1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่   18  มีนาคม 2560  ถึง  6  ตุลาคม 2560 
  2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่  18  มีนาคม 2560  ถึง  8  ตุลาคม 2560 
  3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่   18  มีนาคม 2560  ถึง  8  ตุลาคม 2560 
 

  หมายเหต ุ
   1. การสมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครพรอ้มส าเนาหลกัฐานที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกรายการ พร้อมกับธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาละ 300 บาท และค่าบริการ 20 บาท รวมเงิน 
320 บาท สั่ งจ่ายในนาม นางสาวนงลักษณ์  ค าเติม โดยจ่าหน้าซองถึง นางสาวนงลักษณ์  ค าเติม                 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปลายทางไปรษณีย์ราชธานี) 
   2.  การสมัครทาง Internet ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกต้อง 
ทุกรายการ พร้อมกับช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 300 บาท ที่บัญชีเลขที่ 452-0-43739-3                
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ธนาคารกรุงไทยสาขายิ่งเจริญปาร์ค  

  3.  สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ก าหนดระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวัน 
 

3.2 หลักฐานการสมัคร 
3.2.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิแสดงพื้นความรู้ของผู้สมัคร (มหาวิทยาลัย    

จะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับจริงอีกครั้งหนึ่งในวันรายงานตัวเข้าศึกษา หากปรากฏภายหลังว่าเอกสารไม่
ถูกต้องสมบูรณ์  ถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตต้ังแต่เริ่มสมัคร) 

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 หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขของคุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด) 
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ก าหนดการและสถานที่ตดิต่อ 
ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ ก าหนดการ 
 ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษา 18 มี.ค. 2560 – 21 พ.ค.2560  
2. การรับสมัคร 
    2.1 สมัครทางไปรษณีย ์
    2.2 สมัครทาง Internet 
    2.3 สมัครด้วยตนเอง 

 
18 มี.ค. 2560 – 19 พ.ค.2560 
18 มี.ค. 2560 – 21 พ.ค.2560 
18 มี.ค. 2560 – 21 พ.ค.2560 

 
18 มี.ค.2560 – 6 ต.ค. 2560 
18 มี.ค.2560 – 8 ต.ค.2560 
18 มี.ค.2560 – 8 ต.ค. 2560 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบและสถานที่สอบ ภายใน 24 พ.ค.2560 ภายใน 11 ต.ค. 2560 
4. การทดสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 27 พ.ค.2560 14 ต.ค. 2560 
5. การสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 27 พ.ค.2560 14 ต.ค.260 
6. ประกาศผลการคดัเลือก ภายใน 31 พ.ค.2560 ภายใน 18 ต.ค.2560 
7. การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 3  มิ.ย.2560 21 ต.ค.2560 
8. เร่ิมการเรียนการสอน  ภาคพเิศษ 10 มิ.ย. 2560 4 พ.ย.2560 
หมายเหตุ  การสอบข้อเขยีนหรือสอบสัมภาษณ์  ให้ดูรายละเอียดเฉพาะสาขาวิชา 
 

การสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) 

 

  ตารางการทดสอบขอ้เขียน 
 ภาคเรียนท่ี 1/2560 

เวลา 
วัน เดือน ปี 

09.00-10.30 น. 10.40-12.10 น. สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  
25 มิถุนายน 2560 

ความรู้ทางวิชาการ              
ตามสาขาวิชาที่สมัคร   
สาขาวิชา 
- การจัดการ  
 

ความรู้              
ภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชา 
- การจัดการ  
 

โปรดตรวจสอบในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร         
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ        
อีกคร้ังหน่ึง 
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  ตารางการสอบสัมภาษณ ์
 ภาคเรียนท่ี 1/2560 

เวลา 
วัน เดือน ปี 

09.00 – 15.00 น. สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  
27 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
- การพฒันาหลักสตูรและการเรียนการ

สอน 
- วิทยาศาสตรศึกษา 
- ฟิสิกส์ 
- การจดัการ 
- สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
ปรญิญาเอก 
สาขาวชิา 
- การพฒันาหลักสตูรและการเรียนการ

สอน 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค 

โปรดตรวจสอบ ในบตัรประจ าตัวผู้สมัคร 
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ               
อีกคร้ังหน่ึง 

 
 

  ตารางการสอบสัมภาษณ ์
 ภาคเรียนท่ี 2/2560 

เวลา 
วัน เดือน ปี 

09.00 – 15.00 น. สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  
14 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
- สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
ปรญิญาเอก 
สาขาวชิา 
- วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

โปรดตรวจสอบ ในบตัรประจ าตัวผู้สมัคร 
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ            
อีกคร้ังหน่ึง 

 

การประกาศผลการทดสอบ 
 ภาคเรียนที่ 1/2560  
 ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  และทาง Internet (www.graduate.ubru.ac.th) 
โทร. (045) 352000-29 ต่อ 3016 หรือ 352097  Fax. (045) 352120 

 ภาคเรียนที่ 2/2560  
 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

และทาง Internet (www.graduate.ubru.ac.th) 
โทร. (045) 352000-29 ต่อ 3016 หรือ 352097  Fax. (045) 352120 
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การรายงานตัว  
   การรายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าศึกษา  ภาคเรียนท่ี  1/2560  
  วันเสาร์ท่ี  3  มิถุนายน   2560 

 08.00 – 10.00  น.   : รายงานตัว 
10.00 – 12.00 น. : ปฐมนิเทศรวม 
13.00 – 16.00 น. : ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา 

   การรายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าศึกษา  ภาคเรียนท่ี  2/2560  
  วันเสาร์ท่ี  21  ตุลาคม   2560 

 08.00 – 10.00  น.   : รายงานตัว 
10.00 – 12.00 น. : ปฐมนิเทศรวม 
13.00 – 16.00 น. : ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา 

 
 

การเริ่มการเรียนการสอน 
ภาคเรยีนท่ี 1/2560  ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสารท์ี่  10 มิถุนายน  2560 
ภาคเรยีนท่ี 2/2560  ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสารท์ี่  4 พฤศจิกายน  2560 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2560 

    (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
          รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


