
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง รายชื่อผูมี้สทิธิเ์ข้าศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํภาคการศกึษาปลาย 
ปกีารศกึษา ๒๕60  

---------------------------------------------- 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕60 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการประจําคณะ ได้พิจารณาผลการสอบผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕60 ดังรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี (ตามเอกสารแนบ 1) 
 ทั้งน้ี ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า  และชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาค (ตามเอกสารแนบ 2)  พร้อมทั้งมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และส่งเอกสารข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม ๒๕61 (ตามเอกสารแนบ 3) 
หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ดําเนินการตามกําหนดการดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสุดวิสัย และไม่ได้รับพิจารณา
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านประสงค์สละสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที่   25  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดมีหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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หน้าที่ 1/3 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2560  
ฉบับลงวันที ่25 ธันวาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
2 
 

นางสาวภัทรนันท์  กัญจนวิภาพร
นายชวิต  ภูมิพนา 
 

แผน ข 
แผน ข 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบการศึกษา 

1 
 

นายวรุฒิ  สิงสีทา แบบ 2.1 
” 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบการศึกษา 

1 
2 
 

นางสาวบงกชวรรณ  พาคําวงค์
นางสาวณัฐพร  มาลาหอม 

แบบ 2.2 
แบบ 1.1 

 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบการศึกษา 

1 
2 
3 
4 
 

นางสาวชุติกาญจน์  ดาวเรือง
นายสุริยา  คําเลิศ 
นางปริษา  ปั้นดี 
นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์ 

แบบ 2.1 
” 
” 
” 

 
  

เอกสารแนบ ๑ 



 
 

หน้าที่ 2/3 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2560  
ฉบับลงวันที ่25 ธันวาคม 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
2 
 

นายวรพจน์  แซงบุญเรือง
นางสาวชีวาพร  ไชยพันธ์ 

แผน ก(2) 
” 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
 

นางสาวพิชานันท์  กุจะพันธ์ แผน ข 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบการศึกษา 

1 
 

นายวุฒิสาส์น  เขียวทอง แบบ 1.1 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบการศึกษา 

1 
 

นายสิทธินัน  บุญเลิศ แบบ 1.1 
 

 
 
  



 
 

หน้าที่ 3/3 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2560  
ฉบับลงวันที ่25 ธันวาคม 2560 

คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
2 
3 
 

นางสาวปนัดดา  คํามาโฮม
นางสาวณัชฎาภรณ์  ขันตรีเรือง 
นางสาววณิชชา  โนภาศ 

แผน ก(2) 
” 
” 

 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
2 
3 
 

นายสายพันธ์   นันทบุตร
นางสาววลัยพร  กันหารักษ์ 
นางสาววรรณธกิจ  สระเพชร 

แผน ก(2) 
” 
” 
 

 
 

คณะบริหารศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล แผนการศึกษา 

1 
2 
3 
4 
 

นางสาวมัณฑนา  ยศบุรี
นายอดิรุจ  โบจรัส 
Ms.Chandeng  Senthavisouk 
นางสาวศิรภัสสร  สถาพรศรีสวัสด์ิ 
 

แผน ข 
” 
” 
” 

 



 1 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค โดยเรียกเก็บจนครบจํานวนภาค ตามแผนการศึกษา 
ที่หลักสูตรกําหนด รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาใหม่)    จํานวน  2,300  บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมเม่ือสําเร็จการศึกษา (เรียกเก็บเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา)  จํานวน  2,300  บาท 
 

2. ค่าธรรมเนียมการศกึษาเรียกเก็บเป็นรายภาค โดยเรียกเก็บจนครบจํานวนภาค ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด  
(บาท : คน :    ภาคการศึกษา) รายละเอียด ดังนี ้

1.1 คณะวิทยาศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา     อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์     อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี    อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปกติ)   อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (พิเศษ)   อัตราค่าธรรมเนียม  43,000  บาท 
 

1.2  คณะเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  อัตราค่าธรรมเนียม  20,000  บาท 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรฯ   อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  อัตราค่าธรรมเนียม  20,000  บาท 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 

1.3 คณะศิลปศาสตร ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  อัตราค่าธรรมเนียม  25,000 บาท  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียว   อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
 

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผน ก 1 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  อัตราค่าธรรมเนียม  33,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  อัตราค่าธรรมเนียม  33,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  อัตราค่าธรรมเนียม  33,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  อัตราค่าธรรมเนียม  33,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  อัตราค่าธรรมเนียม  33,000  บาท 

แผน ก 2 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 

เอกสารแนบ ๒ 



 2 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 

แผน ข 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  อัตราค่าธรรมเนียม  38,000  บาท 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
 

1.5 คณะเภสัชศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์    อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
 

1.6 คณะบริหารศาสตร ์
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (M.B.A)     อัตราค่าธรรมเนียม  39,500  บาท 
 

1.7 คณะรัฐศาสตร ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  อัตราค่าธรรมเนียม  26,000  บาท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียม  26,000  บาท 
 

1.8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 

 

3.   อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 
  ภาคการศึกษาปกติ      ภาคการศึกษาละ 8,500  บาท  
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน      ภาคการศึกษาละ 5,000  บาท  
 

4.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน     ภาคการศึกษาละ   6,500  บาท 
 
5.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิดระยะเวลาหลักสูตรกําหนด (กรณีศึกษาเกินระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและท่ียังลงทะเบียนไม่ครบตาม

โครงสร้างหลักสูตร)       ภาคการศึกษาละ   6,500   บาท 
 
6.   ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา     ภาคการศึกษาละ   6,500 บาท 
 
7.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก (เรียกเก็บเฉพาะบุคคลภายนอก)   ภาคการศึกษาละ      6,500  บาท 
 
8.   ค่าธรรมเนียมวิจัย (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาที่มีแหล่งทุนสนับสนุนและระบุในสัญญาทุน) 

8.1  คณะวิทยาศาสตร์      ภาคการศึกษาละ   45,000  บาท 
8.2  คณะเกษตรศาสตร์      ภาคการศึกษาละ   45,000  บาท 
8.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์      ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
8.4  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
8.5  คณะเภสัชศาสตร์      ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
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9.   ค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิต  
 (1) คณะวิทยาศาสตร์ 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
 (2) คณะเกษตรศาสตร์ 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    (3) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 1,000 บาท 
    รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    (4) คณะบริหารศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ  3,600 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,600 บาท 
    (5) คณะเภสัชศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    (6) คณะศิลปศาสตร์ 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,100 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,100 บาท 
    (7) คณะรัฐศาสตร์ 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
   (8) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
    รายวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
 
หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/ศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด/รักษาสถานภาพ/บุคคลภายนอก เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะกรณีในข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และ ข้อ 7 ตามลําดับ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิตเพ่ิมเติม ตามจํานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน โดยอัตราค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามอัตราของคณะท่ีเปิดรายวิชาในข้อ 9  
 

 



กําหนดการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐  
     ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ (ชั้น ๓) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

เวลา    กําหนดการ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียนรับเอกสารและคู่มือนักศึกษา  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. -แนะนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   -รับชมวีดทีัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   -กล่าวรายงานการจัดงาน โดย ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
๐๙๑๕ – ๐๙.๓๐ น. -รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
   กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี และให้คําแนะนําในการศึกษา 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. -แนะนําผู้บริหารมหาวทิยาลัย/คณะ/ประธานหลักสูตร พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดง
ความยินด ี
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. -บรรยายพิเศษ “เรยีนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสําเร็จ” 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชัดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. -แนะนําและให้ข้อมูลเกีย่วกับการให้บริการของสํานักวทิยบรกิาร 
    โดย ผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิาร 

-แนะนําและให้ข้อมูลเกีย่วกับการให้บริการของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
    โดย ผู้อํานวยการสํานักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
   -แนะนําและให้ข้อมูลเกีย่วกับทะเบียนนักศึกษา 
    โดย หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
   -แนะนําสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    โดย หัวหน้าสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
                 -แนะนําการประสบการณ์การเรียนและการทําวทิยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ 

   จากศิษย์เก่า 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม ่(ส่งเอกสาร และชําระเงิน) 
 
หมายเหตุ :  - กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- มีอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในช่วงเช้า  และอาหารกลางวัน 
  - ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษายังเจ้าหน้าที่  พร้อมหลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 
* เอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย (๑) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ แผ่น (๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว จํานวน ๑ แผ่น 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ แผ่น (๔) สําเนาใบแสดงคุณวุฒิหรือสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๒ แผ่น (๕) ใบแสดงผลการเรียนที่มีวันสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๒ แผ่น (๖) กรณีเปล่ียนชื่อ/สกุลต้องส่งสําเนาใบเปล่ียนชื่อ/สกุล จํานวน ๑ แผ่น 
 




