ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จะรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ดังรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
หลักสูตรและจานวนที่รับ
ระดับ

หลักสูตร

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ฟิสิกส์
บริหารธุรกิจและการจัดการ
การจัดการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

จานวนที่จะรับ
1/2561
2/2561
ภาค ภาค ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
20
20
20
5
5
10

20
20
10
20
20
130

-

20
20
60

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1. มีความประพฤติเรียบร้อย
1.2. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคเรื้อน วัณ โรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
ดูรายละเอียดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
3. การรับสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
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3.1 การรับสมัคร: ผู้สมัครยื่ นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณี ย์ หรือ
ทาง Internet ตามวันเวลาที่กาหนด

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561
2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561
3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 10 ตุลาคม 2561
2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 12 ตุลาคม 2561
3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 ถึง 12 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ
1. การสมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกรายการ พร้อมกับธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาละ 300 บาท และค่าบริการ 20 บาท รวมเงิน
320 บาท สั่ ง จ่ า ยในนาม นางสาวนงลั ก ษณ์ ค าเติ ม โดยจ่ า หน้ า ซองถึ ง นางสาวนงลั ก ษณ์ ค าเติ ม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปลายทางไปรษณีย์แจ้งสนิท)
2. การสมัครทาง Internet ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
ทุกรายการ พร้อมกับชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 300 บาท ที่บัญชีเลขที่ 452-6-00114-7
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บัณฑิตวิทยาลัย) ธนาคารกรุงไทยสาขายิ่งเจริญปาร์ค
3. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัยในวันที่กาหนดระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวัน
3.2 หลักฐานการสมัคร
3.2.1 สาเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิแสดงพื้นความรู้ของผู้สมัคร (มหาวิทยาลัย
จะตรวจสอบหลั กฐานกั บต้ นฉบั บจริ งอี กครั้ งหนึ่ งในวั นรายงานตั วเข้ าศึ กษา หากปรากฏภายหลั งว่าเอกสาร
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัคร)
3.2.2 รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 แผ่น
3.2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.2.5 สาเนาใบรายงานผลการเรียน และใบแสดงพื้นความรู้
3.2.6 ใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขของคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ตามทีแ่ ต่ละสาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด)
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กาหนดการและสถานที่ตดิ ต่อ
กาหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดังตารางต่อไปนี้
รายการ

กาหนดการ
ภาคเรียนที่ 1/2561
2 มี.ค.2561 – 20 พ.ค.2561

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษา
2. การรับสมัคร
2.1 สมัครทางไปรษณีย์
2 มี.ค.2561 – 18 พ.ค.2561
2.2 สมัครทาง Internet
2 มี.ค.2561 – 20 พ.ค.2561
2.3 สมัครด้วยตนเอง
2 มี.ค.2561 – 20 พ.ค.2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบและสถานที่สอบ
ภายใน 23 พ.ค.2561
4. การทดสอบข้อเขียน (ถ้ามี)
26 พ.ค.2561
5. การสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
26 พ.ค.2561
6. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายใน 30 พ.ค.2561
7. การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ
2 มิ.ย.2561
8. เริ่มการเรียนการสอน ภาคพิเศษ
9 มิ.ย.2561
หมายเหตุ การสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ให้ดูรายละเอียดเฉพาะสาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2561
2 มี.ค.2561 – 12 ต.ค.2561
2 มี.ค.2561 – 10 ต.ค.2561
2 มี.ค.2561 – 12 ต.ค.2561
2 มี.ค.2561 – 12 ต.ค.2561
ภายใน 17 ต.ค.2561
20 ต.ค.2561
20 ต.ค.261
ภายใน 24 ต.ค.2561
27 ต.ค.2561
3 พ.ย.2561

การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ (ตามที่สาขาวิชากาหนด)

ตารางการทดสอบข้อเขียน
ภาคเรียนที่ 1/2561
เวลา

09.00-10.30 น.
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
ความรู้ทางวิชาการ
26 พฤษภาคม 2561 ตามสาขาวิชาที่สมัคร
สาขาวิชา
- การจัดการ
- วิจัยและประเมินผล
การศึกษา

10.40-12.10 น.
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
- การจัดการ

- วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา

สถานที่สอบ
โปรดตรวจสอบในบัตรประจาตัวผูส้ มัคร
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
อีกครั้งหนึ่ง
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ตารางการสอบสัมภาษณ์
ภาคเรียนที่ 1/2561
เวลา
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
26 พฤษภาคม 2561

09.00 – 15.00 น.

สถานที่สอบ

ปริญญาโท
สาขาวิชา
- การบริหารการศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
- วิจัยและประเมินผลการศึกษา
- วิทยาศาสตรศึกษา
- ฟิสิกส์
- การจัดการ
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

โปรดตรวจสอบ ในบัตรประจาตัวผู้สมัคร
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
อีกครั้งหนึ่ง

ตารางการสอบสัมภาษณ์
ภาคเรียนที่ 2/2561
เวลา
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
20 ตุลาคม 2561

09.00 – 15.00 น.
ปริญญาโท
สาขาวิชา
- การบริหารการศึกษา
- วิทยาศาสตรศึกษา
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สถานที่สอบ
โปรดตรวจสอบ ในบัตรประจาตัวผู้สมัคร
หรือในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
อีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และทาง Internet (www.graduate.ubru.ac.th)
โทร. (045) 352000-29 ต่อ 3016 หรือ 352097 Fax. (045) 352120
ภาคเรียนที่ 2/2561
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 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 ภาคเรียนที่ 1/2561
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
08.00 – 10.00 น.
:
รายงานตัว
10.00 – 12.00 น.
:
ปฐมนิเทศรวม
13.00 – 16.00 น.
:
ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา
การรายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
08.00 – 10.00 น.
:
รายงานตัว
10.00 – 12.00 น.
:
ปฐมนิเทศรวม
13.00 – 16.00 น.
:
ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา

การเริ่มการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคพิเศษ เริม่ การเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

