ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕60 ครั้งที่ 1
---------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕60 ครั้งที่ 1 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะ ได้พิจารณาผลการสอบผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาต้ น
ปีการศึกษา ๒๕60 ครั้งที่ 1 ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน ๒๕60 ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดชําระเงิน สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชําระเงินได้ที่
www.ubu.ac.th/~study พร้อมทั้งมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา
และชํ าระเงิ นค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาประจํ าภาค (ตามเอกสารแนบ 2) ณ วัน ปฐมนิเ ทศนักศึ ก ษาใหม่
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕60 (ตามเอกสารแนบ 3) หากผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาไม่ ดํ า เนิ น การ
ตามกํ า หนดการดั ง กล่ า ว โดยไม่ มี เ หตุ อั น สุ ด วิ สั ย และไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิมพ์ร่าง/ร่าง/พิมพ์...สุภาพร..8/01/59..

ตรวจ/ทาน.................................
......................

เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ เข็มเพชร
นายไชยพร รู้เจน
นายภูวดล ผ่านผล
นายวันชัย วึบชัยภูมิ
นายณัฐพล เกศางาม
นางสาวธันยาณัฐ์ สายเบาะ

แผน ก(2)
”
”
”
”
”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นายกมลภัทร พึ่งพาน
นายชาคริต ศรีวรรณคํา
นายณัฐวุฒิ สืบสิงห์
นายวัชรินทร์ เพิ่มวงศ์
นายณาณวิทย์ จันทร์งาม
นายเฉลิมพล มุธุวงศ์

แผน ก(2)
”
”
”
”
”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นายธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
นายปิยะ นําภา
นายฐานันดร มูลสาร

แผน ข
”
”
”
”

หน้าที่ 1/5

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นางสาวกาญจนา คุณพาที
นายนัฐธพล ยอดศิลป์
นายบัณฑิต คําศรี
นางสาวยุวันดา อินจงกล
นางสาวชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์

แบบ 2.2
”
”
แบบ 1.1
”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ลําดับที่
1
2

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นายปุณณภพ โสภาพันธ์
นางสาวภัทรนิภา กันหะคุณ

แบบ 2.1
”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ลําดับที่
1
2

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นายศุภชัย จันทร์งาม
นางสาวจุฑาทิพย์ เครือนพคุณ

แบบ 2.1
แบบ 1.1

คณะเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวโยธิกา แท่นทอง

แผน ก(2)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นางสาววิภา มะลา

แบบ 1.1

หน้าที่ 2/5

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลําดับที่
1
2

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นายพลตรี วงษ์ประสานต์
นายบุญยพล ลาพรหมมา

แผน ก(1)
”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นายวิลักษณ์นาม ผลเจริญ
นายประพันธ์พงษ์ สมศิลา
นายกฤษณะ นาวารัตน์

แบบ 1.1
”
”

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นายปฐมพงศ์ รฐาธนิกธนศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.เรวัตร ประทิพย์เนตร
นางสาวพิชญ์จิรา นาถ้ํานาค

แผน ก(2)
”
”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์
นางสาวแพรวตา ศรีษะโคตร
นางสาวศุภมาส ทิพย์สิงห์

แผน ก(2)
”
”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวกุสุมา อินทร์น้อย

แผน ก(2)

หน้าที่ 3/5

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
”
”
”
”
”
”
แผน ข
”
”
”
”

นางสาวอมรรัตน์ แว่นพิมาย
นายทศพล นุชนวลรัตน์
นายจักร ขัมภรัตน์
นางสาวปทิตตา สาริบุตร
Mr.MICHAEL JAMES MURPHY
นางสาวพันนิดา พิมสอน
นางสาวเกศรินทร์ แก้วดี
นางสาวเจนจิรา ชาติภูธร
นายปรมินทร์ ปรายกระโทก
นายอานันท์ กลางคํา
นายณัฐธีร์ วาศวิชัยรุจน์
นางสาวรัชดามาศ ไชยทิพย์

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย

แผน ก(2)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลําดับที่
1
2

ชื่อ-นามสกุล

แบบการศึกษา

นางวรรณพร วัฒนะวงษ์
นายเอกชัย อินหงษา

แบบ 1.1
”

หน้าที่ 4/5

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
คณะบริหารศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

นางสาวศรัญญา มูลสาร
นางสาวกมลชนก กะตะศิลา
นางสาวปยุดา อิงคสมภพ
นางสาววริษฐา อิงคสมภพ
นายสกุลรัตน์ สีดาว
นางสาวลลิตามาศ ยิ่งยศ

แผน ก(2)
”
”
”
แผน ข
”

หน้าที่ 5/5

เอกสารแนบ ๒
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค โดยเรียกเก็บจนครบจํานวนภาค ตามแผนการศึกษา
ที่หลักสูตรกําหนด รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาใหม่)
1.2 ค่าธรรมเนียมเมื่อสําเร็จการศึกษา (เรียกเก็บเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา)

จํานวน
จํานวน

2,300
2,300

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาค โดยเรียกเก็บจนครบจํานวนภาค ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด
(บาท : คน : ภาคการศึกษา) รายละเอียด ดังนี้
1.1 คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม 35,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม 35,000
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อัตราค่าธรรมเนียม 30,000
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อัตราค่าธรรมเนียม 30,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปกติ)
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (พิเศษ)
อัตราค่าธรรมเนียม 43,000
1.2 คณะเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1.3 คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

20,000
25,000
20,000
30,000
30,000

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียม 25,000 บาท
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
อัตราค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000 บาท
สาขาวิชาภาษาไทย
อัตราค่าธรรมเนียม 25,000 บาท

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผน ก 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แผน ก 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

33,000
33,000
33,000
33,000
33,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

30,000

บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
แผน ข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

38,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.5 คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

35,000
30,000
30,000
35,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.6 คณะบริหารศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

อัตราค่าธรรมเนียม

39,500

บาท

1.7 คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

26,000
26,000

บาท
บาท

1.8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียม

30,000

บาท

3. อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)
ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

8,500
5,000

บาท
บาท

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาละ

6,500 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิดระยะเวลาหลักสูตรกําหนด (กรณีศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและที่ยังลงทะเบียนไม่ครบตาม
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
8.2 คณะเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
8.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
8.4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ภาคการศึกษาละ
8.5 คณะเภสัชศาสตร์
ภาคการศึกษาละ
2

45,000
45,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิต
(1) คณะวิทยาศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(2) คณะเกษตรศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(4) คณะบริหารศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(5) คณะเภสัชศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(6) คณะศิลปศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(7) คณะรัฐศาสตร์
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(8) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายวิชาบรรยาย
รายวิชาปฏิบัติการ
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

2,500 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

1,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

3,600 บาท
3,600 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

2,500 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

2,100 บาท
2,100 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

2,500 บาท
2,500 บาท

หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ
หน่วยกิตละ

1,600 บาท
2,000 บาท
1,600 บาท

หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/ศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด/รักษาสถานภาพ/บุคคลภายนอก เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะกรณีในข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และ ข้อ 7 ตามลําดับ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิตเพิ่มเติม ตามจํานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน โดยอัตราค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามอัตราของคณะที่เปิดรายวิชาในข้อ 9
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(ร่าง)

เอกสารแนบ ๓

กําหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมSEC 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..........................................................................................................................................................................
เวลา
กําหนดการ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนรับเอกสารและคู่มือนักศึกษา พร้อมรับอาหารว่าง
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
- แนะนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รับชมวีดที ัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- กล่าวรายงานการจัดงาน โดย หัวหน้าสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
- แนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ประธานหลักสูตร พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.
- บรรยายพิเศษ “เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสําเร็จ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.
- แนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสํานักวิทยบริการ
โดย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
- แนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดย ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- แนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
โดย ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
- แนะนําสํานักงานงานบริหารบัณฑิตศึกษาและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย หัวหน้าสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
๑๐.๔๐ - ๑1.4๐ น.
– ศิษย์เก่าแนะนําการวางแผนการเรียนให้ประสบความสําเร็จ (วิทยากรโดยศิษย์เก่า)
11.40 – 12.00 น.
– มอบรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
๑๓.๐๐ - ๑4.0๐ น.
ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ส่งเอกสาร ชําระเงิน ถ่ายรูป ทําบัตรนักศึกษา) และเปิดบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม/ มีอาหารว่างและเครื่องดื่มในช่วงเช้า

* เอกสารที่ ต้ อ งส่ งมหาวิ ท ยาลั ย : (๑) สํ าเนาบั ตรประชาชน จํ านวน ๑ แผ่ น (๒) รูป ถ่ ายขนาด ๑ นิ้ วหรือ ๒ นิ้ ว จํ านวน ๑ แผ่ น
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ แผ่น (๔) สําเนาใบแสดงคุณวุฒิหรือสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๒ แผ่น (๕) ใบแสดงผลการเรียนที่มีวันสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๒ แผ่น (๖) กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุลต้องส่งสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จํานวน ๑ แผ่น
* เอกสารที่ต้องส่งกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร (1) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว จํานวน ๑ แผ่น

