ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test)
ประจาปีงบประมาณ 2561
*****************************
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับ บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560 (UBU-Test) สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ และประสงค์จะสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ
ประชาสัมพันธ์โดยประกาศรับสมัครสอบ ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th
และเว็บไซต์สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์
2. กาหนดการสอบ
ครั้งที่

ช่วงเวลาการรับสมัคร

กาหนดสอบ

ประกาศผลสอบ

๑

บัดนี้ – 6 ธันวาคม ๒๕60

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕60

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ๒๕60

๒

1 มกราคม - 27 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน ๒๕61

วันอังคารที่ 17 เมษายน ๒๕61
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1 เมษายน - 26 มิถุนายน 2561 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์
จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
4. การสมัครสอบ
4.๑ สมัครด้วยตนเองได้สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2 ผู้ ส นใจสามารถแจ้ ง รายชื่ อ สมั ค รทางโทรศั พ ท์ ใ นเบื้ อ งต้ น ได้ ที่ หมายเลขโทรศั พ ท์
(045) 353128 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน เวลา ชาระเงินให้ทราบ เพื่อให้ดาเนินการชาระเงินตามที่ปฏิทิน
กาหนด
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4.๓ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จะประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลาการชาระเงิน เพื่อให้ผู้สมัครได้
ชาระเงินที่สานักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อัตราค่าสมัคร คนละ 500 บาท/คน/ครั้ง
4.๔ ผู้สมัครจะต้องชาระเงินให้ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่
กาหนด
4.5 การจัดส่งหลักฐานสาหรับผู้สมัครสอบ เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถส่งสาเนาใบเสร็จ
การจ่ายเงินที่สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หรือจัดทาสาเนาเอกสารการชาระเงินที่โทรสาร 045-353128
หมายเหตุ จานวนในการจัดสอบไม่น้อยกว่า 20 คน ในการสอบแต่ละครั้ง
หากจานวนผู้สมัครสอบไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด จะเลื่อนไปทาการจัดสอบ
ในรอบถัดไป
5. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
(๑) ไม่อนุญาตให้นากระเป๋าใส่เอกสาร เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ เข้าห้อง
สอบ ยกเว้นบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
(๒) ห้าม อัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรือ อุปกรณ์
อัดเสียง ที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
(๓) ห้าม นาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
(๔) ให้ใช้ปากกาสีน้าเงิน หรือสีดาในการทาข้อสอบ
(๕) ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลา ผู้ที่มาช้ากว่าเวลากาหนด 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(๖) แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศและไม่สวมรองเท้า
เปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้าแตะ เข้าห้องสอบ
(7) ในวันสอบ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือ
บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติดอยู่มาแสดงด้วย ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้อง
สอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวันสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
(UBU-Test) ตามวั น เวลาที่ ก าหนด ณ ส านั ก งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ชั้น 2 อาคารส านั ก งานอธิก ารบดี
(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th และเว็บไซต์
สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate
7. การประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ผู้ ส อบผ่ านการสอบวัดความรู้ภ าษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ตามวันเวลาที่กาหนด ณ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th และ
เว็บไซต์สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate
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8. การรับผลใบประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้เข้าสมัครสอบสามารถรับใบคะแนนผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่สานักงาน
งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี (หลั งเก่ า) มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ปฏิทินกาหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU test)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่าย 500 บาท / คน / ครั้ง
สถานที่รับสมัคร สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ (045) 353128 / หมายเลขภายใน 3128, 3179
ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัครสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th และ
http://www.ubu.ac.th/web/graduate
วันเวลารับสมัคร ในวัน-เวลาราชการ
จานวน ไม่น้อยกว่า 20 คน ในการสอบแต่ละครั้ง
ที่

ขั้นตอนการสมัคร

๑ ช่วงเวลาการรับสมัครสอบ
ช่วงวันเวลาการชาระเงินค่า
๒
สมัครสอบ**
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
๔
และสถานทีส่ อบ
๕ วันที่จัดทดสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่าน
๖
และผลคะแนนสอบ

ช่วงเวลารับสมัคร
ครัง้ ที่ 1

ครั้งที่ ๒

บัดนี้ – 6 ธันวาคม ๒๕60

ครั้งที่ ๓

1 มกราคม - 27 มีนาคม 2561 1 เมษายน - 26 มิถุนายน 2561

ช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2561

ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕60

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน ๒๕61

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ๒๕60

วันอังคารที่ 17 เมษายน ๒๕61

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

**หมายเหตุ ช่วงวันเวลาการชาระเงินค่าสมัครสอบ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จะประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th
และ http://www.ubu.ac.th/web/graduate เพื่อให้ผู้สมัครสอบมาชาระเงินที่ สานักงานกองคลัง ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี
(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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