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 ระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561   เป็นเอกสาร
ที่จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน 
ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่ อเป็นข้อมูลส าหรับบุคคลผู้ สนใจสมัครเข้าศึกษาใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เก่ียวกับวิธีการรับสมัคร  สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษา จ านวนการรับ
สมัครอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครหลักสูตรที่เปิดสอน เอกสารประกอบการรับสมัคร  
วันเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งรายชื่อผู้ประสานงานแต่ละหลักสูตร  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา  
 ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   ส านักงานอธิการบดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เล่มนี้  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อไป 

            
 

 
(ดร.รัชดา  โสภาคะยัง) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ 
ด้วยความมุ่งหมายให้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่  2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต่อจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ซึ่งก าลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่  การเป็น
ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชน  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบ
วิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้              
ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดท าการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์             
มีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ได้ย้ายสถานที่จัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาประจ า  
ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ 10 - 11 ถนนวารินเดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ  5,228 ไร่ และเริ่มจัดการเรียน การสอน
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  3 ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่   
30  กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. 2534  คณาจารย์และ
นักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประจ า ณ  สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์  
โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ในระดับปริญญาโท 
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาเกษตรผสมผสาน 
ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จ านวน 10 คณะ 
ปัจจุบันเปิดสอน 39 หลักสูตร แยกเป็นปริญญาโท 27 หลักสูตร และปริญญาเอก 12 หลักสูตร (ข้อมูล 
ณ วันที่ 9 ก.พ. 2560) โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่คณะ และมีหน่วยงานสนับสนุนและบริการ
วิชาการ คือ “งานบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” และส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานจัดการเรียนการสอน และควบคุมเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
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มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี   มี ต รามหาวิทยาลั ย เป็ น รูป เจดี ย์ แบบล้ าน ช้าง ซึ่ งหมายถึ ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น   และเบื้องล่างของฐาน
มีค าเป็นภาษาไทย ค าว่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ดอกบัวมีสีกลีบบัว  อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และ 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  
แม่น้ าโขง แม่น้ าชีและแม่น้ ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน  ให้ความดีงาม 
แก่มหาชนได้ช่ืนชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบัน ส าหรับดอกบัวตูม
สามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง และ
เส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 
 

 
 

ต้นกันเกรา เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจร
ขจาย แม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในดินอันขาดความอุดมสมบูรณ์ก็สามารถยืนต้น เจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกรา
แข็งแรง และทนทานมาก ปลวกไม่สามารถท าลายได้ ทั้งยังมีน้ ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไม้ได้ดีและขัดเงาได้
สวยงาม เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจาก 
การออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้น เปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม  ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
และนักศึกษา  ในการที่จะร่วมสร้างสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 

 
 

 
 

 

 

ต้นไม้และดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

ตราและสีประจ ามหาวิทยาลัย 
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พัฒนาความรู้  มุ่งสู่ปญัญา  พร้อมคุณค่าคณุธรรม 

 
 

 
 

“ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สรา้งสติและปัญญาแก่สังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง ” 

 
 
 

 

 
 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เป็นสถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 
 
 

 
 

1. สร้างบัณฑติที่มีคณุภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมน าความรู ้ คิดเป็น  ท าเป็น  และด ารงชีวิต 
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 
 
 

พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ปรัชญา 
 

ค าขวัญ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  

***************************** 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 
ในเวลาราชการ  และนอกเวลาราชการ  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1. จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา 

คณะ 
จ านวนการรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

จ านวนรวม 
(คน) 

ปริญญาโท 
(19 หลักสูตร) 

ปริญญาเอก 
(11 หลักสูตร) 

วิทยาศาสตร ์ 40 20 60 
เกษตรศาสตร์ 24 10 34 
วิศวกรรมศาสตร ์ 62 20 82 
ศิลปศาสตร์ 20 - 20 
เภสัชศาสตร ์ 12 5 17 
บริหารศาสตร ์ 25 - 25 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11 - 11 

รวม 194 55 249 
  

 หมายเหตุ :  หลักสูตรและจ านวนนักศึกษาที่จะรบัเข้าศึกษา ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครทุกหลักสูตร 
     ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
     2.1 คุณวุฒิของผู้สมัคร 
 2.1.1 ระดับปรญิญาโท 
 2.1.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ตามที่หลักสูตรก าหนด และ 
 2.1.1.2 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือหลักสูตรก าหนด 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 
 

/ 2.1.2 ระดับปริญญาเอก... 
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 2.1.2 ระดับปรญิญาเอก 
 2.1.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง   หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย  หรือ 
 2.1.2.2 ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ เที ยบ เท่ าจากสถาบัน อุดมศึกษา  หรือ
ป ระกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต  ใน หลั กสู ต ร เดี ย วกั นห รือหลั กสู ต รที่ สั มพั น ธ์ กั น กั บ หลั กสู ต รที่ เข้ าศึ กษ า  
ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา หรือ 
มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
 2.1.2.3 นักศึกษาจะต้อง  ผ่านเกณฑ์สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษแรกเข้า ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบนัการศึกษาใด 
 กรณีที่ผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  หรือ  ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษา หากยังไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาโดยยังมสีถานภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิม มหาวิทยาลยัจะตัดสิทธิ์
การเป็นผู้มีสทิธิ์การเข้าศึกษาทนัที 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
 นอกจากคุณสมบัติทัว่ไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 แล้ว ผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะ และเงื่อนไขตามที่
หลักสูตรก าหนดตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศ 
 
4. การรับสมัคร 
     4.1 วิธีการรับสมัคร 
 4.1.1 การสมัครสอบทาง INTERNET ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน 500 บาท  
ต่อหลักสูตร ซึ่งสามารถช าระได้โดยปริ้นต์ใบช าระค่าสมัครสอบได้ที่ระบบการรับสมัครออนไลน์  (http://www. 
ubu.ac.th/~study/)  แล้วช าระเงินที่ธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดช าระการสมัคร ทั่วประเทศ  
 

 การจัดส่งหลักฐานส าหรับผู้สมัครสอบทาง INTERNET  ต้องจัดส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร 
พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัคร และรับรองส าเนาเอกสาร
ทุกแผ่นให้เรียบร้อย บรรจุลงในซองส่งมาที่ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษา”   โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม  - 7 พฤศจิกายน 2561 
ผ่านระบบออนไลน์ หรือไปรษณีย์ทางใดทางหนึ่ง กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทางเป็น
เกณฑ์ หากพ้นวันเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร  
 

/ 4.1.2 การสมัครสอบด้วยตนเอง... 
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 4.1.2 การสมัครสอบด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  และคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยก าหนดให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ตามที่ก าหนดไว้และช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 500 บาท ต่อหลักสูตร ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ผู้อ่ืนยื่นแทนได้ที่ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามวันเวลาที่ก าหนด (ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.) กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อ่ืนยื่นใบ
สมัครแทนผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
โดยลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัคร และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่นให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่  
5 กรกฎาคม 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
   

     4.2 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการสมัครแยกแต่ละหลักสูตร โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบก าหนดวันและเวลาสอบคัดเลือกไม่ให้ตรงกัน 
ทั้งนี้หากมีสิทธิเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิเข้าศึกษาได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยจะต้องเขียน 
ค าร้องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ทราบ 
 
5. หลักฐานประกอบการสมัคร 
     5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ  
     5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  ใช้ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ (เป็นรูปถ่ายหน้าตรง  
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือแต่งกายสุภาพ  ทั้งนี้จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายใน 
คร้ังเดียวกัน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
     5.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็น
นักศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
      ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท 
  - ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ หรือ 
   - ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑติ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
  - ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จ านวน 1 ฉบบั หรือ 
   - ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสงู จ านวน 1 ฉบับ หรือ  
  - ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ  
     5.5 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
     5.6 ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ – นามสกุล หรือส าเนาทะเบียนสมรส จ านวน  1  ฉบบั  กรณีชื่อ – นามสกุล 
ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ 
     5.7 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น ส าเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ของ TOEFL , IELTS , TOEIC, 
TU-GET,  CU-TEP,  หรือ ส าเนาผลสอบทีผ่่านเกณฑ์ของสถาบันทดสอบจากมหาวทิยาลัย/สถาบันอ่ืน ที่ได้รับการ
รับรองให้เป็นสถาบันทดสอบทางภาษา จ านวน 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
 

/ 5.8 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษา... 
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     5.8 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเปน็ข้าราชการ  พนกังานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมี
หนังสืออนุญาตให้เข้าสอบจากผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดดว้ย 
     5.9 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุหรือสามเณรจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการ หรือ 
เจ้าอาวาส จ านวน 1 ฉบบั  
     5.10 หลักฐานอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
     หมายเหตุ 1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ส าเนาด้วยกระดาษ A 4 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใช้เอกสารแสดงวฒุิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้า 
   ศึกษา มหาวิทยาลัยจะด าเนนิการเพิกถอนสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร 
 

 
6. การพิจารณาใบสมัคร 
     6.1 ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสมัคร  เช่น คณะ หลักสูตร แผนการศึกษา ฯลฯ  รวมทั้ง
หลักฐานต่าง ๆ  ในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมคัรต่อส านักงานบริหารบัณฑิตศกึษา เพื่อด าเนินการ
ต่อไป  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่รับผิดชอบหากผู้สมคัรกรอกข้อมูลผิด 
     6.2 เม่ือยื่นใบสมัครหลักสูตรใดแล้ว ผู้สมัครจะขอใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แลว้เปลี่ยนเป็นใบสมัครของหลักสูตรอ่ืนใน
ภายหลังไมไ่ด ้
     6.3 กรณีที่ผู้สมัครยื่นใบสมคัร  หลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถกูต้อง 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจะไมร่ับพิจารณาใบสมัคร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืนเงนิค่าสมัคร 
     6.4 หากผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะขอยกเลิกการสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
     6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะจะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะในการคัดเลือกผู้มีสทิธิ์สอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / 7. ก าหนดการ..... 
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7. ก าหนดการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก 

ล าดับ รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ประกาศรับสมัคร 5 ก.ค. 61 

2 
ดาวนโ์หลดระเบียบการรับสมัคร และใบสมัคร 
ทาง INTERNET  

5 ก.ค. – 7 พ.ย. 61 

3 การรับสมัคร 
- การสมัครทาง INTERNET  
 

-การสมัครด้วยตนเอง 

 
5 ก.ค. – 7 พ.ย. 61 

 

5 ก.ค. – 12 พ.ย. 61 
(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  
เว้นวันหยุดราชการ) 

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 20 พ.ย. 61 

5 สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ ์ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.61 

6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ธ.ค. 61 

7 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และบันทึกประวัติ
นักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

14 ธ.ค.61 
8 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาค 
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

9 เปิดภาคเรียน 17 ธ.ค.61 

 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ และวันสอบคัดเลือก 
            8.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ณ ส านักงานงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะที่เปิดสอนระดับทุกคณะ    และเว็บไซต์ 
การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่  http://www.ubu.ac.th/~study/ 
            8.2 การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ตามรายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศ 

 

9. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ชั้น 2  อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุก
คณะ และเว็บไซต์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่ http://www.ubu.ac.th/~study/ 

/ 10. ยืนยันสิทธิ.์.... 
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10. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และกรอกประวัตินิสิตใหม ่
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูได้ที่ 
http://www.ubu.ac.th/~study/ และกรอกประวัตินิสิตใหม่ทาง INTERNET ผ่านทางเว็บไซต์ ww.reg.ubu.ac.th 
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 
11. การรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม 
           11.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมารายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัว 
(รายละเอียดตามประกาศผลการสอบคัดเลือก) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
           11.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหากไม่มารายงานตัว และช าระค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ภายใน
วันเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นัน้สละสทิธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้รบัอนุมัติให้ผ่อนผันการ
รายงานตัวเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันภายใน 7 วัน นับจากวันที่ก าหนดให้มา
รายงานตัว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชดา  โสภาคะยัง) 
 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค โดยเรียกเก็บจนครบจ านวนภาค ตามแผนการศึกษา 
ที่หลักสูตรก าหนด รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.   ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บครั้งเดียว 
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาใหม่)    จ านวน  2,300  บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมเมื่อส าเร็จการศึกษา (เรียกเก็บเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา)  จ านวน  2,300  บาท 
 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเกบ็เป็นรายภาค โดยเรียกเกบ็จนครบจ านวนภาค ตามแผนการศึกษาที่หลักสตูรก าหนด  
(บาท : คน :    ภาคการศึกษา) รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 คณะวิทยาศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ    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  คณะเกษตรศาสตร ์      
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  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  อัตราค่าธรรมเนียม  25,000 บาท  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียว   อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมภิาคลุ่มน้ าโขง  อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   อัตราค่าธรรมเนียม  25,000  บาท 
 

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
แผน ก 1 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  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 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 
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 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 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  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 สาขาวิชาเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์    อัตราค่าธรรมเนียม  35,000  บาท 

 

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

 

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

 

1.8 วิทยาลยัแพทย์ศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   อัตราค่าธรรมเนียม  30,000  บาท 

 

3.   อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาตา่งชาต ิ(เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 
  ภาคการศึกษาปกต ิ      ภาคการศึกษาละ 8,500  บาท  
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน      ภาคการศึกษาละ 5,000  บาท  
 

4.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน     ภาคการศึกษาละ   6,500  บาท 
 

5.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิดระยะเวลาหลักสูตรก าหนด (กรณีศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและทีย่ังลงทะเบียนไม่ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร)       ภาคการศึกษาละ   6,500   บาท 

 

6.   ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา     ภาคการศึกษาละ   6,500 บาท 
 

7.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก (เรียกเก็บเฉพาะบุคคลภายนอก)   ภาคการศึกษาละ      6,500  บาท 
 

8.   ค่าธรรมเนียมวิจัย (เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาที่มแีหล่งทุนสนับสนุนและระบุในสัญญาทุน) 
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) คณะวิทยาศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาปฏิบัตกิาร หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
 (2) คณะเกษตรศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาปฏิบัตกิาร หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    (3) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 1,000 บาท 
    รายวิชาปฏิบัตกิาร หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    (4) คณะบริหารศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ  3,600 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,600 บาท 
    (5) คณะเภสชัศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาปฏิบัตกิาร หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
    (6) คณะศิลปศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,100 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,100 บาท 
    (7) คณะรัฐศาสตร ์
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
   (8) วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
    รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
    รายวิชาปฏิบัตกิาร หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
 
หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/ศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด/รักษาสถานภาพ/บคุคลภายนอก เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะกรณีในข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และ ข้อ 7 ตามล าดับ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิตเพิ่มเติม ตามจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน โดยอัตราค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามอัตราของคณะที่เปิดรายวิชาในข้อ 9  
 

 



 18 

    
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

 

  

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่.…/…. เมื่อวันที่… จึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
 บรรดา ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการภายในอื่นใด 
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว ่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “มหาวิทยาลัย”หมายความว ่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี”หมายความว ่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “นักศึกษา” หมายความว ่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “นักศึกษาใหม่” หมายความว ่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเทอมแรก 
 “นักศึกษาต่างชาติ” หมายความว่า นักศึกษาผู้ซึ่งไม่ถือสัญชาติไทย และเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “หลักสูตรที่เปิดสอนวันจันทร์-ศุกร์”  หมายความว่า  หลักสูตรที่ท าการเรียนการสอนในวัน
และเวลาราชการ  

           “หลักสูตรที่เปิดท า/... 
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 “หลักสูตรที่เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์”  หมายความว่า  หลกัสูตรที่ท าการเรียนการสอน
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  
 “หลักสูตรที่เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ (พิเศษ)” หมายความว่า  หลักสูตรที่ท าการเรียนการ
สอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตร รวม
ในค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค 
                     “หลักสูตรที่เปิดสอนแบบช่วงเวลาเดียว” หมายความว่า   หลักสูตรที่ท าการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวในหนึ่งปีการศึกษา   
 ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย 
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค” ได้แก ่ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม 

พิเศษหลักสูตร ค่าใช้จ่ายการสอบต่างๆ    
 “ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” ได้แก ่ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าคู่มือและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรกเข้า 
 “ค่าธรรมเนียมส าเร็จการศึกษา” ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าใบรับรองปริญญาบัตร
ภาษาอังกฤษ ค่าใบรับรองต่างๆ 
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษา” ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ระยะเวลาศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และยัง
ลงทะเบียนผ่านไม่ครบตามท่ีโครงสร้างหลักสูตรก าหนด 
 “ค่ารักษาสถานภาพ” ได้แก่  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาสถานะนักศึกษา กรณีนักศึกษา
ที่ไดห้น่วยกิตผ่านครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดแล้วหรือกรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งพัก
การศึกษา แต่ยังไมส่ าเร็จการศึกษา 
 “ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ”  ได้แก่ ค่าการจัดการกิจกรรมพิเศษส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ 
 “ค่าธรรมเนียมวิจัย” ได้แก่ ค่าสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 
 อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๖ นักศึกษาใหม่ จะต้องช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้  
  ๖.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  ๖.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค 
 ข้อ ๗ นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค  
 ข้อ ๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา
ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคของหลักสูตร   
 ข้อ ๙ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมวิจัย จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมวิจัยเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ตามเงื่อนไขของทุน  
 ข้อ ๑๐ นักศึกษาต่างชาติ นอกจากจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้วจะต้องช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย 
            ข้อ ๑๑ นักศึกษา/.. 
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 ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าเร็จการศึกษา  
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ ง  มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษา   นักศึกษาใหม่  นักศึกษาต่างชาติ ช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ิมเติมเป็น
กรณีพิเศษในหลักสูตรใดก็ได้   
 การก าหนดค่าธรรมเนียมอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศแจ้งให้ทราบ
ก่อน  ๑  เดือน        
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และยัง
ลงทะเบียนไม่ผ่านครบตามโครงสร้างของหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  โดยอัตราค่าหน่วยกิตหนึ่งหน่วยกิต
เท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค  ลบด้วย 4000 แล้วหารด้วยเก้า และเศษที่ค านวณได้ให้ปัดขึ้น
เป็นจ านวนเต็ม 
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบผ่านตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา และนักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งพักการศึกษา ให้ช าระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพ 
 ข้อ 15 บุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา  จะต้องช าระค่าหน่วย
กิตตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน โดยอัตราค่าหน่วยกิตหนึ่งหน่วยกิตเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษารายภาคหารด้วยเก้า และเศษที่ค านวณได้ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม   
 ข้อ ๑6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาได้ช าระแล้ว จะขอรับคืนไม่ได้ เว้นแต่ กรณกีาร
เรียนการสอนต้องระงับ งดเว้น เปลี่ยนแปลง หรือเหตุอื่นใด เกิดจากเหตุขัดข้องของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยตีความ หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 กรณีมีปัญหาที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือระเบียบมิได้ก าหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๑9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่ยังมีผลใช้บังคับ โดยอนุโลมไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  
 ประกาศ ณ วันที่ .......................... พ.ศ. ........ 
 
 
 
          (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
(รหัสสาขาวิชา 11710) 
   - แผน ก แบบ ก 2 
 
 
 

10 
 
 
 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปในสาขาคณิตศาสตร์ คณติศาสตร์ประยุกต์  สถติิ  
สถิติประยุกต์ คณิตศาสตรศึกษา หรือการสอนคณติศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบนัอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรอืการจัดการศึกษาใน 
ระดับโรงเรยีนอย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีคณุสมบัติในข้อนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 

 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
   1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
   2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาเคมี 
(รหัสสาขาวิชา 11702) 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   
 
 

5 
 
 
5 
 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
วิชาเอกเคมี หรือเทียบเท่า (เรียนวิชาทางเคมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
2. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรีในหลักสตูรที่ก าหนดไว ้ในข้อ 1 และเมื่อส าเรจ็การศึกษาแล้ว
จะต้องไดร้ับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 หรือ 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีในหลักสตูรที่ก าหนดไว้  
ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัยในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบญัชา 
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2550 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4599  โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(รหัสสาขาวิชา 11701) 
แผน ก แบบ ก1 
แผน ก แบบ ก2 

     
   
 
 

10 
 

 
 
 

 แผน ก แบบ ก 1 
1 .เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรทางด้านชีววิทยา จุล
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้
การรับรอง 
2. ได้รับเกียรตินิยมหรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
แผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรทางด้านชีววิทยา จุล
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

 
สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(รหัสสาขาวิชา 11704) 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   - แผน ข 

     
   
 
 

5 
 
 

 

 แผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีท่ีมีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงสาขาผู้สมัครต้องได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แผน ข 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การ
รับรอง ซ่ึงเป็นหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือถ้าเป็นด้านท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ผู้สมัคร
จะต้องได้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 

 

สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 
 
หมายเหต ุในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมคัรน าเสนอแนวคิดในการท าวจิัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดว้ย ที่มาและความส าคัญ กลุม่เป้าหมาย แสดงให้เห็น Input – Output ของระบบงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด) - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากที่ประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com  
2. นางอัญชลี มาจันทร ์โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาฟิสิกส ์
(รหสัสาขาวิชา 11703) 
- แผน ก แบบ ก 2 
 

     
   
 
 

10 
 
 
 

 แผน ก แบบ ก 1 
1. เป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนให้การรบัรอง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องโดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 3.50  
2. เป็นผู้ส าเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ ทั้งนี้
ผลงานตีพิมพห์รือสาขาทีเ่กี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์ึกษา 
(รหัสสาขาวิชา 11751) 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   - แผน ข 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน
รวมกัน คือ 50 คน 

 
   
 
 

- 
 
 
 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้
การรับรองและ 
2. มีคะแนนสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
หรือเทียบเท่า   ในกรณีทีผู่้สมัครมีคุณสมบัตไิมต่รงตามที่ระบไุว ้
ในขอ้ (1) คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

ประกาศก าหนดการสอบ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ : 
http://www.sci.ubu.ac.th 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
 

 

 

หมายเหตุ  รับสมัครช่วงเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  http://www.sci.ubu.ac.th 
 
 
 

http://www.sci.ubu.ac.th/
http://www.sci.ubu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนรับเข้า  
(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.เอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 
(รหัสสาขาวิชา 11802) 
  - แบบ 1.1 
  - แบบ 2.1  
  - แบบ 2.2  
 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุก
แผนรวมกัน คือ 5 คน 

5 
 
 
 

แบบ 1.1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรอืสาขาที่เกี่ยวข้องโดยได้รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.50 และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรอืสาขาที่เกี่ยวข้องโดยได้รับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.25 และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารซ่ึงอยู่ในฐานข้อมลูที่ สกอ.ยอมรับ 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
แบบ 2.1 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งโดยได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากวา่ 3.25 แต่มีผลงานวิจยัที่ตพีิมพ์ในวารสารซ่ึงอยู่ในฐานขอ้มูลที่ สกอ. ยอมรับ หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานวจิัยสาขาเคมี หรือสาขาที่เกีย่วข้อง โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
แบบ 2.2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี หรือเทียบเท่า (เรียนวิชา
ทางเคมีไม่น้อยกว่า 30) หน่วยกิต) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ อยู่ใน 25% แรกของชั้น หรอื 
2. เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 เมื่อลงทะเบียนในรายวิชาบังคับครบ 12 หน่วยกิต 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด)  - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  
1. นางสาวปริยากร พิมเงิน โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาฟิสิกส ์
(รหัสสาขาวิชา 11803) 
  - แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 
  - แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
 
หมายเหต ุจ านวนรับเข้าทุกแผน
รวมกัน คือ 5 คน 

     
  
 
 

 5 
 
 
 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาฟสิิกส์หรือสาขาที่สัมพันธก์ัน 
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นปริญญามหาบัณฑิตตลอดหลกัสูตรไม่ต่ ากวา่ 3.50 หรือมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาวยัอุบลราชธาน ีเร่ืองเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาซ่ึงอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ท่ีกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.50 หรือ
ผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาฟิสกิส์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติอย่าง
น้อย 1 เร่ือง หรอืก าลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสกิส์ โดยได้เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 โดยได้รับความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาวยัอุบลราชธาน ีเร่ืองเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาซ่ึงอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ท่ีกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด) 
 - ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากที่ประกาศก าหนด 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศพัท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร ์โทรศัพท์ 045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์ึกษา 
(รหัสสาขาวิชา 11851) 
  - แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
   

หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน
รวมกัน คือ 10 คน 

     
  
 
 

 10 
 
 
 

แบบ 1.1  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา
มหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา คอมพิวเตอร์
ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์  จากสถาบันการศึกษาที่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีก าหนด  
3. มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ป ีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษา  
4. สอบผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรฯ ทั้งด้านเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการวจิัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (3) คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
แบบ 2.1  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา บัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา
มหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา คอมพิวเตอร์
ศึกษา หรือ การสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง และ 
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีก าหนด และ 
3. มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ป ีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารการสมัครเข้า
ศึกษา และ 
4. สอบผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรฯ ทั้งด้านเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการวจิัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
ใน กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (3) คณะ กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้
พิจารณาตามความเหมาะสม 

สอบข้อเขียน 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวปริยากร  พิมเงิน  โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4599 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : priyakorn09@gmail.com 
     2. นางอัญชลี มาจันทร์ โทรศัพท ์045 – 353401 - 4 ต่อ 4417 โทรสาร 045 - 353422 E-mail : anchalee.m@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(รหัสสาขาวิชา 12700) 
 - วิชาเอกพืชไร่ 
 - วิชาเอกพืชสวน 
 - วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง 
 - วิชาเอกวิทยาการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว 
 
- แผน ก แบบ ก 1 
- แผน ก แบบ ก 2 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการคัดเลือก 
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย 
โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการคัดเลือก 
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี 

สอบข้อเขียน 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด)  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถา้ม)ี 1 ฉบับ  
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
   1. รศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม วิชาเอกพืชไร่ โทรศัพท์ 089-8458116 5. ดร.เรวัต  ชัยราช  วิชาเอกวิทยาการและการเก็บเกีย่ว โทรศัพท์  081- 9773146 
   2. รศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท ์ วชิาเอกพืชสวน โทรศัพท์ 045 – 353500  ต่อ 3561, 089-673095 6. นางเบญจมาศ บุญเจริญ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373 
   3. น.สพ.ดร.นนทกรณ์  อุรโสภณ วิชาเอกสัตวศาสตร์  โทรศัพท์ 085-8020183 7. นางอารี จันทร์มี งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373      
   4. รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง โทรศัพท์ 089-7175531 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 
(รหัสสาขาวิชา 12705) 
   - แผน ก แบบ ก 1 
   - แผน ก แบบ ก 2 

 
 

5 
 
 
1 
4 

 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้
การรับรอง ตารมท่ีหลักสูตรก าหนด หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านเกณฑ์
แรกเข้าศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็น 
ผู้ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 
 2. ต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็น 
ผู้ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี 
 หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
1. ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา (ใบรับรองแพทย์) 1 ฉบับ 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  
     1. ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โทรศัพท์ 089 - 0143939 
     2. นางเบญจมาศ บุญเจริญ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373 
     3. นางอารี จันทร์มี งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373      
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ     
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
(รหัสสาขาวิชา 12800) 
 - วิชาเอกพืชไร่ 
 - วิชาเอกพืชสวน 
 - วิชาเอกสัตวศาสตร ์
 - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง 
    
   - แบบ 1.1 
   - แบบ 2.1 
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 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
ท่ีก าหนด ดังน้ี 
 1. ผู้สมัครเข้าเรียน แบบ 1.1 ซ่ึงเป็นการเรียนแบบท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์น้ัน 
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง
การเกษตร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพใน
การท าวิจัย มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2. ผู้สมัครเข้าเรียน แบบ 2.1 ซ่ึงเป็นการเรียนแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง 
ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางการเกษตร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คุณสมบัติอื่นให้
เป็นไปตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สอบข้อเขียน 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด)   
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ  
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
   1. รศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม วิชาเอกพืชไร่ โทรศัพท์ 089-8458116 4. รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง โทรศัพท์ 089-7175531 
   2. รศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท ์ วชิาเอกพืชสวน โทรศัพท์ 045 – 353500  ต่อ 3561, 089-673095 5. นางเบญจมาศ บุญเจริญ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373 
   3. น.สพ.ดร.นนทกรณ์  อุรโสภณ วิชาเอกสัตวศาสตร์  โทรศัพท์ 085-8020183 6. นางอารี จันทร์มี งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373      
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(รหัสสาขาวิชา 12805) 
   - แบบ 1.1 
   - แบบ 2.1 
 
 
 

 

3 
 
 
 

1. หลักสูตร แบบ 1.1 
      เป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส านักงานข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 
2. หลักสูตรแบบ 2.1 
      เป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส านักงานข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 
         นักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาจะต้องมีผลสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษให้
เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงผลกับ The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐาน
อื่น ก่อนส าเร็จการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาวัยอุบลราชธานีก าหนด เพื่อให้ทราบระดับ
ความสามารถของนักศึกษา และให้น าผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกใน
ใบรับรองผลการศึกษาดังรายละเอียดตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาอุบลราชธานี 
เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
ประกาศ ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด) 
1. หนังสือรับรองประสบการณ์(ถ้ามี) 1 ฉบับ  
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร โทรศัพท์ 089 - 0143939 
     2. นางเบญจมาศ บุญเจริญ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 - 288373 
     3. นางอารี จันทร์มี งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045 – 353541 โทรสาร 045 – 288373 
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                         รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(รหัสสาขาวิชา 13701) 
     - แผน ก 1     
     - แผน ก 2     
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 แผน ก แบบ ก 1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซ่ึง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 
2. กรณีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในข้อ 1 ต่ ากว่า 3.00 ให้มีผลงานวิจัย  หรือมีประสบการณ์
การท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
4. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอื่นๆหรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
3. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสมัภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 

 (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ชุด    (2) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผูบ้ังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
หากผู้สมัครมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร.อภินันต์  นามเดต ประธานหลักสตูรบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
     2. นางสาวจิรปรียา  อกอุ่น  โทรศัพท ์080-1694574, 045 - 353323 E-mail : jira_uayka@hotmail.com 

mailto:jira_uayka@hotmail.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(รหัสสาขาวิชา 13702) 
     - แผน ก 1     
     - แผน ก 2     
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 1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าการพลเรือนให้การรับรอง  ซึ่งเป็น
หลักสูตรในสาขา  วิศวกรรมอุตสาหการหรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2)  มีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มเติม ดังน้ี    
 2.1 ผู้เข้าเรียนในแผน ก แบบ ก1 ซึ่งเป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 2.2 ผู้ เข้าเรียนในแผน ก แบบ ก2 ซึ่งเป็นแบบที่มีการศึกษารายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 2.4 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ชุด  
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน  เพียรทอง  โทรศัพท์ 045 – 353300 ต่อ 3356   /2. นางสาวอัจจิมา ทองให้  โทรศัพท์ 083-43693335, 045-353324 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(รหัสสาขาวชิา 13703) 
    ภาคปกติ แผน  ก     
     - แผน ก 1     
     - แผน ก 2     
   ภาคพิเศษ แผน ข   
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     1. เป็ นผู้ ส า เร็ จการศึกษ าระดับปริญ ญ า บัณ ฑิ ตหรือ เที ยบ เท่ าจากสถาบั น อุ ดม ศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้การรับรอง ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
    2. ผู้เข้าเรียนในแผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป  และจะต้องผ่านการน าเสนอหัวข้อ
งานวิจัยเบื้องต้นก่อน  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    3. ผู้เข้าเรียนในแผน ก แบบ ก2  จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง  จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. ผู้เข้าเรียนในแผน ข จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งจากสถาบันอดุมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธกิาร หรือ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง   และมีประสบการณ์ท างานในสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีวา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
6. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรบัสมัคร (เอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศก าหนด) 
 (1) ส าเนาทะเบยีนบ้าน  จ านวน 2 ชุด   (2) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา สนองราษฎร์ 045-353300  
     2. นางสาวเบญจลักษณ์ แสงสุกวาว  โทรศัพท์ 045 – 353343  มือถือ 087 - 5551741 E-mail: benjalak.ssw@gmail.com  

mailto:benjalak.sswi@windowslive.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(รหัสสาขาวิชา 13705) 
     - แผน ก 1     
     - แผน ก 2     
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     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ยกเว้นในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 
2. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ซึ่งเป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปหรือมีประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 5 ปี
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็นแบบที่มีการศึกษารายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอก4สารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 1. ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 2 ชุด  
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบญัชา จ านวน 1 ชุด 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  โทรศัพท ์083 - 7296636 E-mail: griengsak@gmail.com 
     2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญงาม  โทรศัพท ์080 - 1696529 E-mail : nuy_leader602@hotmail.com 
 

 

mailto:nuy_leader602@hotmail.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(รหัสสาขาวิชา 13706) 
     - แผน ก 1     
     - แผน ก 2     
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……… 
……… 

 

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ดังนี้ 
1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป หรือ
เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานในหน่วยงานวิจัยในภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม
อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องผ่านการน าเสนอหัวข้องานวิจัยเบื้องต้นก่อนทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
5. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 

 1. ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 2 ชุด     / 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบญัชา จ านวน 1 ชุด 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร. ประชา ค าภักดี โทรศพัท์ 045-353329, 089-7114483      /2. นางสาวไทวัลย์  กองสนิ  โทรศัพท ์045-353329, 083-7413149 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(รหัสสาขาวิชา 13801) 
   - แบบ 1.1 
 

 
 
 
 

3 
 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

 
 
 
 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต/มหาบัณฑติหรือเทียบเท่า ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือในสาขาวศิวกรรมด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
2) ผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.1 ต้องมีผลการเรียนสะสมในระดับมหาบณัฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 
หรือมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรบัให้เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทาง
วิชาการที่ได้รับการยอมรับ 
3) มีคุณสมบตัิอื่นๆตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องการรับสมคัรนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแตล่ะปีการศึกษา 
4) ในกรณีที่ผู้สมคัรเป็นนักศึกษาตา่งประเทศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คกก.บริหารหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 1. ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 2 ชุด     
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
 1. ดร.อภินันต์  นามเดต ประธานหลักสตูรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
 2. นางสาวจิรปรียา  อกอุ่น  โทรศัพท์ 080-1694574, 045 - 353323 E-mail : jira_uayka@hotmail.com 

 

 

 
 

mailto:jira_uayka@hotmail.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(รหัสสาขาวิชา 13802) 
   - แบบ 1.1 
   - แบบ 2.1 
   - แบบ 2.2 
 
 

 7 
 
 
 
 
 

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 5 ข้อ 15.4  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อท่ี11 ข้อท่ี11.4 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 5 ข้อ 15 หรือให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีท่ีปรับปรุงใหม่ โดยมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังน้ี  
    1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือ
เทียบเท่า ซ่ึงเป็นหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือในสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาซ่ึง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
    2) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้เกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ           
จากสถาบันการศึกษาซ่ึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองเท่าน้ัน ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลย
พินิจ    ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
    3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับบณัฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    5) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ชุด   (2) หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน  เพียรทอง  โทรศัพท์ 045 – 353300 ต่อ 3356  /2. นางสาวอัจจิมา ทองให้  โทรศัพท์ 083-43693335, 045-353324 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(รหัสสาขาวิชา 13803) 
    ภาคปกติ  
     - แบบ 1.1     
      
      
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ดังนี้ 
    1. ผู้เข้าเรียนแบบ 1.1 เป็นผูส้ าเร็จการปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรอืสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คะแนนเฉลีย่สะสม 3.25 ข้ึนไป หากคะแนนเฉลีย่สะสมน้อยกว่า 3.25 ต้องมี
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณใ์นการท าวิจัย 
ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.4 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 

 1. ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 2 ชุด    / 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผูบ้ังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.วิภาดา สนองราษฎร 045-353300 ต่อ 3360 

     2. นางสาวเบญจลักษณ์ แสงสุกวาว  โทรศัพท ์045 - 353342 มือถือ 087 - 5551741 E-mail: benjalak.ssw@gmail.com  
 

 

 

 
 

mailto:benjalak.sswi@windowslive.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(รหัสสาขาวิชา 13805) 
   - แบบ 1.1 
   - แบบ 2.2   
 

 
 

 3 
 
 
 
 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวดที่ 5 ข้อที่ 15 โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ดังนี้ 
     1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ยกเว้นในสถาบันอุดมศึกษาตา่งประเทศ ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 
      2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถ และศักยภาพ
เพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       3. แบบ 1.1 เป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
       4. แบบ 2.2 ซ่ึงเป็นแบบที่มีการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมศาสตร์สาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องผ่านการน าเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยเบื้องต้นก่อน 
      5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ชุด   / 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ชุด 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  โทรศัพท ์083 - 7296636 E-mail: griengsak@gmail.com/   2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญงาม  โทรศัพท์ 080 - 1696529 E-mail : nuy_leader602@hotmail.com 

 

mailto:nuy_leader602@hotmail.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(รหัสสาขาวิชา 13806) 
   - แบบ 1.1 

 
   
 
 

 3 
 
 
 
 
 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ดังนี้ 
1. ผู้ เข้าศึกษาในแบบ 1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดม 
ศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
3. หากผู้สมคัรมีคณุสมบัติที่นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้นให้อยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
 1. ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 2 ชุด  
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบญัชา จ านวน 1 ชุด 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร. ประชา ค าภักดี โทรศพัท์ 045-353329, 089-7114483 
     2. นางสาวไทวัลย์  กองสิน  โทรศัพท ์045-353329, 083-7413149  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต     
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ (รหัสสาขาวิชา 
14749) 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   - แผน ข 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน
รวมกัน คือ 5 คน 
 
 

5 
 
 
 

 

 

     1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนให้การรับรองในสาขาใดสาขาหนึ่ง และได้คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว 
จะต้องมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี 
     2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    3. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการประจ าหลักสูตร 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
- ไม่มีเอกสารเพิม่เตมิจากที่ประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร.ปริวรรต  สมนึก  ประธานหลักสตูร  โทรศัพท ์045 – 353737, 087-8792705 
    2. นางสาวกรณ์ระวี  ศรเีจิม โทรศัพท ์045 – 353729 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต     
สาขาวิชาภูมภิาคลุม่น้ าโขงศึกษา  
(รหัสสาขาวิชา 14754) 
   - แผน ก แบบ ก 2 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จาก
สถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้
การรับรอง โดยต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. มีทักษะทางด้านภาษาของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ยกเว้นภาษาแม่อย่างน้อย1 ภาษา หรือ หากคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจ าหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยท่ีคาดว่าจะพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
- ไม่มีเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
    1. รศ.สมหมาย  ชินนาค ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา โทรศัพท์ 081-5792395 E-mail: s_chinnak@hotmail.co.th 
    2. นางสาวกรณ์ระวี  ศรเีจิม โทรศัพท ์045 – 353729 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ     
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
(รหัสสาขาวิชา 15702 ) 
   - แผน ก แบบ ก 1 
   - แผน ก แบบ ก 2 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน 
รวมกัน คือ 5 คน 
 

2 
 
 
 

 
 

 

แผน ก แบบ ก 1  

จะต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือนให้การรับรอง ตามที่หลกัสูตรก าหนด โดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาเภสัช
ศาสตร์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยมผีลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือมีการน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
แผน ก แบบ ก 2 

 จะต้องเป็นผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือนให้การรับรอง ตามที่หลกัสูตรก าหนด  โดยมี
คะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
    หากผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจไดร้ับการพิจารณาใหเ้ข้าศึกษาได้เป็น
การเฉพาะราย ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ โทรศัพท์ 045 – 353625 โทรสาร 045 - 353626 E-mail : sukhuma.p@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลอืก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(รหัสสาขาวิชา 15723) 
   - แผน ก แบบ ก 1 
   - แผน ก แบบ ก 2 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน 
รวมกัน คือ 20 คน 
 

10 
 
 
 

 
 

 

แผน ก แบบ ก 1  
          จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยแ์ผนไทยหรอืสาขาวิชาอื่นที่เทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศึกศาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจยัและพัฒนา  หรือธุรกิจด้านที่
เกี่ยวขอ้งกับเครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์สขุภาพ  และความงามไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผู้ที่มี
ผลงานวิจัยด้านที่เกีย่วข้องกับ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงามที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี Peer Review 
แผน ก แบบ ก 2 
         จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยแ์ผนไทยหรอืสาขาวิชาอื่นที่เทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง  ตามที่หลักสูตร
ก าหนด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 2.50 
        หากผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ไม่มีสอบข้อเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพิ่มเติมจากประกาศก าหนด) 
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  
     1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ โทรศัพท์ 045 – 353625 โทรสาร 045 - 353626 E-mail : sukhuma.p@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ     
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์
จ าแนกเป็น 3 สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
1. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
2. เภสัชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
3. การบริหารเภสัชกิจและการวิจยั
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
 

(รหัสสาขาวิชา 15803) 
   - แบบ 1.1 
   - แบบ 1.2 
หมายเหตุ จ านวนรับเข้าทุกแผน 
รวมกัน คือ 5 คน 

 

5 
 
 
 
 

แบบ 1.1  
 จะต้องเป็นผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
แบบ 1.2 
 จะต้องเป็นผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือกรณีที่มีคะแนนเฉลีย่สะสมน้อย
กว่า 3.50 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องไมต่่ ากว่า 2 ปี 
      ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคณุสมบตัอิื่นนอกเหนือจากนี้ อาจไดร้ับการ
พิจารณาใหเ้ข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
1. ผู้สมัครสาขาวิชาเอก การบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ ต้องเขียนประเด็นปัญหาการวิจัยที่สนใจหรือเกี่ยวกับสาขาวิชา จ านวน 5 หน้า 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ โทรศัพท์ 045 – 353625 โทรสาร 045 - 353626 E-mail : sukhuma.p@ubu.ac.th 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย   ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะบริหารศาสตร์ 
จ านวนรับเข้า  

(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 
หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
(รหัสสาขาวิชา 17703)    
     - แผน ก 2     
     - แผน ข     
 

25 
 
 

 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑติจากสถาบนัอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง  
ทุกสาขาวิชา 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
 จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้สอบ 
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (เอกสารเพ่ิมเติมจากประกาศก าหนด) 
- ไม่มีเอกสารเพิม่เตมิจากที่ประกาศก าหนด 
หากผู้สมัครมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
     1. ดร.ธรรมวิมล  สุขเสริม โทรศัพท์  045-353816 
     2. นางสุประวีณ์  วติวุฒิพงศ ์โทรศัพท ์ 045 – 353804 Email : mba.ubu@gmail.com 

 
 

mailto:mba.ubu@gmail.com
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

จ านวนรับเข้า  
(คน) คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือก 

หลักสูตร / สาขาวิชา ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(รหัสสาขาวิชา 19705) 
   - แผน ก แบบ ก 1 
   - แผน ก แบบ ก 2 
 
 
 
 
 
    

11 
 
 
 

 

แผนกแบบก 1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
1. แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศา

สตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศา
สตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือ
ได้รับการรับรอง  

3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

แผนกแบบก 2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นให้พิจารณาคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

สอบข้อเขียน 
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 
สอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ไม่ม)ี  
หากผู้สมัครมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดตอ่สอบถามได้ที่  
     1. ผศ.ดร.สุรศักดิ ์แวน่รมัย์    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  โทรศัพท์ 0815457311 E-mail : Surasak.w@ubu.ac.th 
     2. ดร.ปรีดา ปราการกมานนัท์  เลขาหลักสูตรฯ   โทรศัพท์   0894175400    E-mail : Preeda.p@ubu.ac.th 
     3. นางสาวสุวิษา ผิวทอง   นกัวิชาการศึกษา   โทรศัพท์   045-353925-7  โทรสาร   045-353901  
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ก ำหนดกำร กำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
 

คณะ/สำขำวิชำ วันที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
คณะวิทยำศำสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(ป.โท) 
สาขาวิชาเคมี /ฟิสิกส/์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท-ป.เอก) 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา (ป.โท) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ป.โท/ป.เอก-ภาคปกต)ิ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ป.เอก-ภาคเสาร-์อาทิตย์) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ป.โท-ภาคพิเศษ(ฤดูร้อน)) 
   (สมัครที่คณะ ตามที่คณะก าหนด) 

 
เสาร-์อาทิตย ์
จันทร์-ศุกร ์

เสาร-์อาทิตย ์
จันทร์-ศุกร ์

เสาร-์อาทิตย ์
ภาคฤดูร้อน 

 

คณะเกษตรศำสตร์ 
ทุกสาขาวิชา 

 
จันทร์-ศุกร ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาอื่น ๆ 

 
เสาร-์อาทิตย ์

ศุกร ์-เสาร-์อาทิตย ์(วันอ่ืนๆ ตามคณะก าหนด) 
คณะศิลปศำสตร์ 
ทุกสาขาวิชา 

 
เสาร-์อาทิตย ์

คณะเภสัชศำสตร์ 
ทุกสาขาวิชา 

 
จันทร์-ศุกร ์

คณะบริหำรศำสตร์ 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 
เสาร ์–อาทิตย ์(บางคาบเรยีนวันศกุร์เย็น) 

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์

 
จันทร์-ศุกร ์ 

 
 
 
 




