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    1. วธิีการรับเข้าศึกษา    
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี คือ   
 1.1 วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ทปอ. กําหนด           
จากแผนการรับที่กําหนด   
 1.2 วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด จากแผนการรับที่กําหนด      
โดยแบ่งเป็น 3 วิธี คือ     
 1.2.1 วธิีรับตรงตามพื้นที่ ได้แก่ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นทีจ่งัหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกําหนดพื้นที่
ต่าง ๆ ดงัน้ี   
  (1) รับตรงพื้นที่ภาคอีสาน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรยีน  ทีต่ั้งอยูใ่นเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมี 20 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอ้ยเอ็ด ศรีสะเกษ อาํนาจเจรญิ 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บรุรีัมย ์นครราชสีมา ชยัภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวดับึงกาฬ  
  (2) รับตรงพื้นที่ภาคอื่น โดยการคัดเลือกนกัเรียนทีเ่รียนอยู่ในทุกจงัหวัดของประเทศไทย ยกเว้น                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดําเนินชวีติ  
    1.2.2 วธิีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัย  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวทิยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
      (1) กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร ์โอลิมปิกวิชาการ กฬีา ศิลปวัฒนธรรม เรียนดี
ชนบท  ส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (โควตาส่งเสริมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตาเพาะพันธุ์ปญัญา 
โควตาโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวทิยาลยั กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(วมว.) และโครงการรักษ์เกษตร    
    (1.1) โควตาโอลิมปิกวิชาการ  การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจงัหวัดต่างๆ 
ครอบคลุมทั่วประเทศจะต้องผ่านการอบรมค่าย 1 และ/หรือค่าย 2 ของค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ โดยมี
คุณสมบัติตามทีค่ณะ/สาขาวิชากําหนด และไดร้ับการสนับสนุนการศึกษาภายใต้เงือ่นไขการรบัทุนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (1.2) โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนทีเ่รียนดีและมีภูมิลําเนาในชนบทเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้มกีารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแทจ้ริง  ใหก้ารดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคล  เข้าศึกษาระหว่างมหาวทิยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้   การดําเนินการรบัสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอนวิธีการ   และหลักเกณฑ์  
ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  
  (1.3) โควตาสง่เสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม โดยการคัดเลือกนักศึกษา
จากนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในสังกัดสถานศึกษาต่างๆ ให้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัย เพือ่เป็นการส่งเสริมใหม้ีการ
ผลิตบัณฑิตที่ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจติสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เปน็บัณฑิตที่มีคุณภาพให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ การดําเนินการรับสมัครและ การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ  และหลักเกณฑ์
ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  
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                          (1.4) โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  การคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) องค์การ
ปกครองท้องถิน่ (อปท.) และเอกชน 10 โรงเรียนในพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ และยโสธรที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาตามความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัยอบุลราชธานีกับสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว) และธนาคารกสิกรไทย ในการเป็น
ศูนย์พี่เล้ียงการดําเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปญัญา และได้รับการสนับสนุนเงนิทุนในการทําโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based 
Learning : RBL) ด้านต่างๆ รวมทั้งจดัการอบรม การประชุมทางวิชาการ  เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแล้วได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเพิ่มจํานวนบัณฑิตที่มคุีณภาพออกไปสู่ภาคสังคมต่อไป โดยมี
คุณสมบัติตามทีค่ณะ/หลักสูตรกําหนด  
        (1.5) โควตาคัดเลือกนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลักสูตร            
การคัดเลือกนักเรียนผ่านการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรายวิชาและระดับที่คณะ/หลักสูตรกําหนด  
อาทิเช่น ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และอื่นๆ ที่คณะ/หลักสูตรกําหนด และจัดให้มี
ทดสอบวัดระดับความสามารถต่อเน่ือง  ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจะได้รับการประเมินการเล่ือนระดับผลการประเมินทดสอบความรู้
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและสามารถนําผลการประเมินยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตามเงื่อนไขที่คณะ/
หลักสูตรกําหนดต่อไป 
   (1.6) โควตากฬีา การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรยีนในจังหวดัต่างๆครอบคลุม 
ทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ทีก่ําหนดและมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครตาม คณะ/
สาขาวิชากําหนด 
   (1.7) โควตาศลิปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆครอบคลุม
ทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวฒันธรรมตามเกณฑ์ที่กําหนดและมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครตาม
คณะ/สาขาวิชากําหนด 
              (1.8) โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  เป็นโครงการน้ีที่ส่งเสริมให้นกัเรยีนและครูได้ทํา
โครงงานวทิยาศาสตร์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการยุววจิัย
ยางพารา  สนับสนุนให้ครูและนักเรยีนทําวิจยัในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกับยางพาราในกับยางพาราในทุกมติิ ทกุสาขาวิชา คุณสมบตัิของผู้
เสนอโครงการ คุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่าในสถาบัน  การศึกษาของรัฐและเอกชน  และ โครงงาน
นักวิจัยรุ่นเยาว์  เป็นต้น  

  (1.9) โครงการสนบัสนุนการจัดต้ังห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดัทําขึ้น 
เพ่ือเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาเป็นนักวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปในอนาคต 
    (1.10)  โควตาโครงการรักษ์เกษตร  หมายถงึ โครงการที่ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใหแ้ก่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เหน็ควรใหก้ารส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นที่เข้ารว่มโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรูท้าง
การเกษตร โครงการยุวเกษตร หรือเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิรปูที่ดินหรือบิดามารดา มีอาชพี 
เกษตรกรรมได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิตางการเกษตร ให้สามารถแขง่ขันในระดับมหภาคได้ 
 (2) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จํากัด 
โควตาทุนชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    (2.1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  หมายถงึ   โครงการผลิตแพทย์ตามข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ   
 
        
 



 

 3 

  
 
 
    (2.2)  โควตาทนุชายแดนภาคใต้  หมายถึง โครงการที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการสนับสนุนทนุการศึกษาต่อระดับปริญญาตรใีนประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมลํิาเนาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีภูมิลําเนาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6 หรือเทยีบเทา่และยังไม่มีที่เรียนได้เข้า
ศึกษาระดับอดุมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรยีน และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
    (2.3)  โควตาโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้าน
การจัดการธุรกจิค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จํากดั เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียน
ดีทั้งที่มีภูมิลําเนาในชนบทและในเขตเมืองของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งใน
เขตชนบทและเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
    (2.4) โควตาความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืขา่ย 
ไดเ้ขา้ศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี  
   (3) กลุ่มรับตรงทั่วไปและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพือ่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหก้ับ
นักเรยีนและรองรับกลุ่มวัยทํางาน ได้แก่ โควตารับตรงทัว่ไป โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการพิเศษ  
               (3.1) โควตารับตรงทั่วไป เปน็การดําเนินการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในสังกัดคณะต่างๆ การเลือกใช้คะแนน
ทดสอบตามที่คณะ/หลักสูตรพจิารณา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตดัสินคัดเลือกเปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    (3.2) โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการดําเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสังกดัคณะ/หลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาจากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
    (3.3) โควตาโครงการพิเศษ หมายถึง เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาที่ตอบสนองนโยบายทางการศึกษา
สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธรีับตรง รับผ่านส่วนกลาง และวิธีรับตรงประเภทอ่ืน ๆ เพือ่เป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ไดศึ้กษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
  1.2.3 วธิีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ดําเนินการรับนกัศึกษาโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร 
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ กําหนดจํานวนรับไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจําป ีทั้งน้ี       
ไม่นํามารวมกับแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวทิยาลัย 
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 ในการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560  

การใช้คะแนนทดสอบ GAT / PAT วชิาสามัญ 9 วิชา และ O-NET ของ  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ประเภทการสอบ  กิจกรรม กําหนดการ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560    รับสมัครสอบ กันยายน 2559 

กําหนดการสอบ พฤศจิกายน 2559 

ประกาศผลสอบ มกราคม 2560 

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร มกราคม 2560 

กําหนดการสอบ มีนาคม 2560 

ประกาศผลสอบ เมษายน 2560 

การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รับสมัคร ตุลาคม 2559 

กําหนดการสอบ ธันวาคม 2559 

ประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 2560 

รับสมัคร ตามปฏิทิน สทศ. 

กําหนดการสอบ กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศผลสอบ มีนาคม 2560 

การสอบ O-NET 2559 

 
 

 สําหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 
2560 กําหนดไว้ ดังน้ี  
 1. สําหรับผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง รับผ่าน
ส่วนกลาง และ วิธีรับตรงตามโควตา ประจําปีการศึกษา 2560  จะต้องมีผลการทดสอบวิชา GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ         
O-NET เพ่ือนําคะแนนมาใช้ในการคัดเลือกตามปฏิทินการรับสมัครคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยโดยใช้คะแนนทดสอบทีม่ีคะแนน
สูงสุดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกวิธีรับตรงโดยพ้ืนที่และวิธีรับตรงตามโควตาตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
โปรดศึกษาข้อกําหนดการใช้คะแนนทดสอบ GAT/ PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ของคณะ/สาขาต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขา  และตารางแสดงการใช้คะแนนทดสอบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
        อน่ึง  สาํหรับผู้สมัครประเภทรับตรงโดยวิธีโควตาต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขประเภทโควตานั้น ๆ กําหนด 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีเง่ือนไขกําหนดประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย 
 2. สําหรับการรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ผู้สมัครใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT สูงสุด ตามท่ีคณะ/สาขาวิชา
กําหนด ตามประกาศองค์ประกอบการคัดเลือกในระบบรับผ่านส่วนกลางรายละเอียดในตารางแสดงองค์ประกอบในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบรับผ่านส่วนกลาง ประจําปีการศึกษา 2560  ดังมีปฏิทินการ

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกําหนดการ ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประกาศอีกครั้ง  
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กิจกรรม วัน เดือน ปี 

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานศึกษา / เว็บไซต์ / ส่ือประเภทต่างๆ     มิถุนายน  พ.ศ. 2559  

รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ทีเ่ว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     15 กรกฎาคม - 23  สิงหาคม 2559   

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ พร้อมนําส่งหลักฐาน 
การสมัครตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด (ตามโควตาที่สมัคร กรณีสมัคร มากกวา่   
1 โควตา  ให้แนบหลักฐานตามที่โควตานั้นกําหนดคุณสมบัติให้ครบถ้วน แยกตามประเภทโควตา 
โดยนําส่งมายัง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ทางไปรษณยี์ หรือส่งด้วยตนเอง จงึจะถือ
ว่าการสมัครสมบูรณ์ผู้มีสิทธิ์เขา้สู่กระบวนการคัดเลือกฯ  

 15 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2559   
 
 

ผู้สมัครนําส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร (ที่โควตากําหนด)  
ทางไปรษณีย ์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 10  สิงหาคม 2559 (โดยดูจากวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย)์ กรณปีระทับตราไปรษณีย์เกินกําหนด มหาวิทยาลยัจะถอืว่าสง่หลักฐานหลัง
กําหนด และไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

ส่งทางไปรษณีย ์ 
  15 กรกฎาคม - 10  สิงหาคม 

2559   

ผู้สมัครนําส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร (ที่โควตากําหนด)  
ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2559  เท่าน้ัน 
หมายเหตุ กรณีติดต่อนําส่งด้วยตนเอง ภายหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2559  มหาวทิยาลยัจะ  
ไม่รับหลักฐานและไม่มีสิทธิ์เขา้สู่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

ส่งด้วยตนเอง 
15 กรกฎาคม - 24  สิงหาคม 2559   

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การชําระเงนิ และข้อมูลนําส่งเอกสารการสมัครและ          
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  ด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
(หากพ้นกําหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ประกาศไวไ้ด้รับการตรวจสอบจากผู้สมัคร
แล้ว)     

15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     7 กันยายน 2559     

สอบสัมภาษณ์   14 กันยายน 2559     

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 28 กันยายน 2559 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรงุไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทั่วประเทศ (เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 สาขาวชิาเท่านั้น) กรณยีืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์
การเป็นผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาและอนัดับสํารองสาขาวิชาอื่นๆ ทันท)ี  

28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 

ปฏิทินการดําเนินการ 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions  
ปีการศึกษา 2560 (กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยกําหนดอีกครั้ง 

21   เมษายน 2560 

ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา กรอกประวัตินักศึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด    
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  

เมษายน - มิถนุายน 2560 

ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาที่ประสงค์จะสมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560  
ย่ืนคําร้องสละสิทธ์ิเข้าศึกษาด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการศึกษา ช้ัน 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

ปฏิทินการดําเนินการ 

หมายเหตุ: วิธีรับโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โควตาเรียนดีชนบท,                     
โควตาศิลปวัฒนธรรม, โควตา วมว., โควตาโอลิมปิกวิชาการ, โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
โควตาโครงงานวิทยาศาสตร์, โควตาเพาะพันธ์ปัญญา, โควตารักษ์เกษตร, โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย และ
โควตากีฬา  ยกเว้น โควตาโอลิมปิกวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ดําเนินการคัดเลือกพร้อมวิธีรับตรงตามพืน้ทีห่ลักสูตร     
เภสัชศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร ์
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ปฏิทินการดําเนินการ 

   โควตาวธีิรับตรงตามพ้ืนที่ ทกุคณะ  
ประจําปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานศึกษา / เว็บไซต/์ ส่ือประเภทต่างๆ        กรกฎาคม 2559  

รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ทีเ่ว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     1 สิงหาคม – 30 กันยายน  2559  

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย             
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ      

1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม  2559  

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การชําระเงนิ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  1 สิงหาคม – 6 ตุลาคม  2559  

สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน ตามวิธีการทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม  2559  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     8 พฤศจิกายน 2559   

สอบสัมภาษณ์  15 พฤศจิกายน 2559   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 25 พฤศจิกายน 2559   

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรงุไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทั่วประเทศ กรณียืนยันสิทธิเ์ลือกสาขาวิชาแล้ว จะถูกตดัสิทธิก์ารเป็นผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาและ
อันดับสํารองสาขาวิชาอื่นๆ ทันที  

25 พฤศจิกายน 2559  -  
2  ธันวาคม 2559 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ส่งรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้กับที่ประชุมอธิการบด ี
แห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560  

    21 เมษายน 2560 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรอกประวัตนิักศึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  

เมษายน - มิถุนายน 2560 

ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาที่ประสงค์จะสมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560 ย่ืนคําร้อง   
สละสิทธ์ิเข้าศกึษาด้วยตนเองที่ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 

ตรวจสอบรายช่ือสถานศึกษาทีต่รวจสอบและยืนยันผลการเรยีน 11 ตุลาคม 2559 

หมายเหตุ: โควตารับตรงตามพ้ืนที่ ยกเว้น หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
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ปฏิทินการดําเนินการ 

 โควตารับตรงตามพืน้ที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  
และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานศึกษา / เว็บไซต์/ สื่อประเภทต่างๆ        ตุลาคม  2559  

รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ท่ีเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     1  พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2559   

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย                
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ      

1  พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2560  

สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน ตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   1  พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2560  

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  
และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ      

  1  พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2560  

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาท่ีตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน 9  มกราคม 2560  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     25 มกราคม 2560 

สอบสัมภาษณ์ และตรวจตาบอดสี  1 กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  10 กุมภาพันธ์ 2560 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 
ท่ัวประเทศ กรณียืนยันสิทธ์ิเลือกสาขาวิชาแล้ว จะถูกตัดสิทธ์ิการเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและอันดับ
สํารองสาขาวิชาอ่ืนๆ ทันที) 

10 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีประสงค์จะสมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560 ย่ืนคําร้องสละสิทธ์ิเข้า
ศึกษาด้วยตนเองท่ี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ภายในวันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดี               
แห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 

21   เมษายน 2560 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษากรอกประวัตินักศึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด              
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 

เมษายน - มิถุนายน 2560 
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ปฏิทินการดําเนินการ 
 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานศึกษา / เว็บไซต/์ ส่ือประเภทต่างๆ        มกราคม 2560 

รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ทีเ่ว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     1 กุมภาพันธ์ –15 มีนาคม 2560 

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย                   
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ      

1 กุมภาพันธ์ –16 มีนาคม 2560 

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การชําระเงนิ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  1 กุมภาพันธ์ –16 มีนาคม 2560 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     29 มีนาคม 2560 

สอบสัมภาษณ์ และตรวจตาบอดสี 4 เมษายน  2560 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 11 เมษายน  2560 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรงุไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทั่วประเทศ กรณียืนยันสิทธิเ์ลือกสาขาวิชาแล้ว จะถูกตดัสิทธิก์ารเป็นผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาและ
อันดับสํารองสาขาวิชาอื่นๆ ทันที)  

11 - 20 เมษายน  2560 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ส่งรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ตัดสิทธิก์ารสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions  
ปีการศึกษา 2560 (กําหนดการอาจมีการปรับเปล่ียนตามที่ สมาคมอธิการบด ี
แห่งประเทศไทยกําหนดอกีครัง้ 

ภายในวันที่ 21  เมษายน  2560 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกประวัตินกัศึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  

เมษายน - มิถุนายน 2560 

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ประสงค์จะสมัคร Admission ปีการศึกษา 2560  
ยื่นคําร้องขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยตนเอง ที่ ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 7               
รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

20 เมษายน 2560 
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ปฏิทินการดําเนินการ 
 โควตารับตรงทั่วไป  

ประจําปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

ประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานศึกษา / เว็บไซต์/ สื่อประเภทต่างๆ        ตุลาคม  2559  

รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ท่ีเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     1  พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2559   

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย                
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ      

1  พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2560  

ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  
และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ      

  1  พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2560  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     25 มกราคม 2560 

สอบสัมภาษณ์  1 กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  10 กุมภาพันธ์ 2560 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 
ท่ัวประเทศ กรณียืนยันสิทธ์ิเลือกสาขาวิชาแล้ว จะถูกตัดสิทธ์ิการเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและอันดับ
สํารองสาขาวิชาอ่ืนๆ ทันที) 

10 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีประสงค์จะสมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560 ย่ืนคําร้องสละสิทธ์ิเข้า
ศึกษาด้วยตนเองท่ี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ภายในวันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดี               
แห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 

21   เมษายน 2560 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษากรอกประวัตินักศึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด              
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 

เมษายน - มิถุนายน 2560 
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 1.1. คุณสมบติัทั่วไปของผูส้มัคร   
  1.1.1 เป็นผู้ทีก่ําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2560 
  1.1.2 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพ 
  1.1.3 กรณีผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1.1–1.1.2 คณะกรรมการจะไมพิ่จารณาผลการคัดเลือกฯ  
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามขั้นตอนต่อไป 

 1.2. คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มัครแตล่ะโควตา  
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโควตา มีดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มคีุณสมบัติ ดังน้ี 
  1.2.1.1 กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทีต้ั่งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ และ 
  1.2.1.2 ผ่านการอบรมค่าย 1-2 ค่ายตามท่ีหลักสูตรกําหนด ของมูลนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทั่วประเทศ ทีม่ีคณุสมบัติและเง่ือนไขการสมัครตาม/สาขาวิชากําหนด  
 1.2.2 โควตากีฬา มีคณุสมบัติ ดังน้ี 
   เป็นนักกีฬาตัวแทนท่ีเคยเขา้ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป ไม่เกิน 4 ปี  
นับจากวันรับสมัคร  
 1.2.3 โควตาศิลปวัฒนธรรม มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรม ที่เคยเข้ารว่มแข่งขัน และได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ขึ้นไป  ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันรับสมัคร  
 1.2.4 โควตาโครงการส่งเสรมินักวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ มคีุณสมบัติ ดังน้ี 
    เป็นผู้เข้าร่วมโครงการยุววิจัยยางพารา หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือเป็น
นักเรียนที่ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคที่จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพระบรม
ราชินูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.2.5 โควตาโครงการรักษ์เกษตร มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
  1.2.5.1 เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมลงช่ือรับรองคุณสมบัติ หรือ 
  1.2.5.2 มีบิดา หรือ มารดา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยมีอาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน          
ลงช่ือรับรองคุณสมบัติ  หรือ  
  1.2.5.3 ผ่านโครงการอบรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตร หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร 
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

        
 
  

1. กลุ่มโควตาผู้มีความสามารถพิเศษ    

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก  
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 1.2.6 โควตาโครงการรักษ์เกษตร มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1.2.6.1 เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมลงช่ือรับรองคุณสมบัติ หรือ 
  1.2.6.2 มีบิดา หรือ มารดา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยมีอาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียนลงช่ือ
รับรองคุณสมบัติ  หรือ  
  1.2.6.3 ผ่านโครงการอบรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตร หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร 
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 1.2.7 โควตาเรียนดีชนบท มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1.2.7.1 เป็นผูม้ีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยู่ในลําดับที่ไม่เกินร้อยละ 

20 ของแผนการเรียน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของแผนการเรียนแล้ว  
 1.2.7.2 เป็นผูท้ี่กําลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง และอยู่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร 
นครพนม สุรินทร์ บุรีรมัย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ 
 1.2.8 โควตาโครงการห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย จากทั่วประเทศ 

 1.2.9 โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) องค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) และเอกชน 10 โรงเรียน ในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และยโสธรที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย  

 1.2.10 โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือขา่ย  มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1.2.10.1 กําลงัศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 1.2.10.2 โรงเรียนเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านต่างๆ  
 
 
 
 

2.1. คุณสมบติัทั่วไปของผูส้มัคร   
 2.1.1 เป็นผู้ทีก่ําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559  
 2.1.2 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
 2.1.3 จะต้องไม่เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภท 
วิธีรับตรงอ่ืนๆแล้ว ในปีการศึกษา 2559 
 2.1.4 กรณีผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 2.1.1 – 2.1.3 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ               
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพ้ืนที่ ประจําปีการศึกษา 2560 
   2.2. คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.2.1 ผู้สมัครในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่า จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6)             
จํานวน 4 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 4 ภาคเรียน หรอืระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) จํานวน 2 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2. โควตารบัตรงตามพื้นท่ี (พื้นท่ีภาคอีสาน และพื้นท่ีภาคอ่ืน)  
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      2.2.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ที่ต้องการสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
 1) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง หรือ 
 2) สาขาวิชาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน หรือ 
 3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม หรอื 
 4) สาขาวิชาสํารวจ สาขางานสํารวจ หรือ 
 5) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา หรือ 
2.2.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
 1) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 

หรือ 
 2) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน สาขา

งานออกแบบตกแต่งภายใน สาขางานตกแต่งภายใน หรือ 
 3) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบสถาปัตยกรรม 

หรือ 
 4) สาขาวิชาสํารวจ สาขางานสํารวจ หรือ 
 5) สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล สาขางานออกแบบและเขยีนแบบการผลิต สาขางานเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม สาขางานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ หรือ 
 6) สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม สาขางานเทคโนโลยีแก๊ส สาขางานมาตรวิทยา สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม สาขางานเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม หรือ 

 7) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา หรือ 
 8) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ 

 2.2.3 ผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ตามรายละเอียดของการรับสมัครคัดเลือกฯ โควตาวิธีรับตรงตาม
พ้ืนที่ ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งกําหนดการรับสมัครตามพ้ืนที่ต่างๆ ดังน้ี 
  2.2.3.1 พืน้ทีภ่าคอีสาน ผูส้มัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 20 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรมัย์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ          
  2.2.3.2 พืน้ทีภ่าคอ่ืน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ยกเว้น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 20 จังหวัด เพ่ือให้มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต 
 

 
 

3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1.1 เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม 

(GPAX) ปีการศึกษา 2559 ณ วันที่รับสมคัร ไม่ตํ่ากว่า 3.00 ขึ้นไป (ต้องผ่านการศกึษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา) 
และมผีลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ครั้งที่ 1 
ประจําปีการศึกษา 2560 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
 3.1.2 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3. โควตารบัตรงตามพืน้ที่ และโควตาโอลมิปิกวิชาการ หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร ์ 
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 3.1.3 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.1.4 เป็นผู้ทีป่ราศจากโรค ดังต่อไปนี้ 
   3.1.4.1 โรคเรือ้น 
   3.1.4.2 วัณโรคปอดที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
   3.1.4.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด 
   3.1.4.4 โรคหัวใจที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   3..1.4.5 โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รกัษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูง 
ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 
 3.1.4.6 ตาบอดสีในระดับที่แพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.1.4.7 โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติที่แพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.1.5 จะต้องไม่เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทวิธีรับ
ตรงอ่ืนๆ แล้ว ในปีการศึกษา 2560 

 3.1.6 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 3.1.4 – 3.1.5 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามข้ันตอนต่อไป 

3.2. คุณสมบัติเฉพาะ 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโควตา มีดังต่อไปนี้  
 3.2.1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

      3.1.1 เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2559 และที่ต้ังของโรงเรียนในจังหวัด
ต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ  
                3.1.2 ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 โดยเข้าร่วมค่ายเคมี ทั้ง 2 ค่าย หรือ คา่ยชีววิทยา ทั้ง 2 ค่าย โอลิมปิก
วิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคณุสมบัติผู้สมัครตามคณะกําหนด  
 3.2.2 โควตารับตรงตามพื้นที่  
 3.2.1 เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559    
                  3.2.2 ผู้สมัครจะต้องศึกษาในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ดังน้ี 
 1) พ้ืนที่ภาคอีสาน ผูส้มัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 20 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรมัย์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
  2) พ้ืนที่ภาคอ่ืน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพ่ือให้มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 
  
 
 

4.1 คุณสมบัติทั่วไป  
4.1.1 เป็นผู้ที่สําเร็จศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2559 ในสถาบันที่

ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้ปกครองมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.1.2 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน  
4.1.3 มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง 
4.1.4 หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภท 

ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ  
   

4. โควตาโครงการผลิตบณัฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจ   
ค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนนุทุนการศึกษากับบรษิัท CPALL จํากัด (มหาชน) 
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  4.1.5 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1.1-1.1.4 คณะกรรมการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 4.2 คุณสมบัติเฉพาะวิธีรับ  
 4.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
 4.2.2 ผู้สมัครต้องสังกัดในสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.2.3 ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

5.1 คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะ 
 5.1.1 เป็นเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก ่อําเภอจะนะ  
เทพานาทวี และสะบา้ย้อย ติดต่อกันไมน้่อยกว่า 3 ปี 
  5.1.2 บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา  
4  อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี   
 5.1.3 สําเรจ็การศกึษาระดับช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ฯ                
ตลอด 6 ภาคการศึกษา 
  5.1.4 มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
  5.1.5 ผู้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนต่อเน่ืองอ่ืนใด ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ 
 
 

6.1. คุณสมบติัทั่วไปของผูส้มัคร   
 6.1.1 เป็นผู้ทีก่ําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2559    
 6.1.2 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไมเ่ป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน                      
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
 6.1.3 จะต้องไม่เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทวิธีรับ
ตรงอ่ืนๆแล้ว ในปีการศึกษา 2559 
 6.1.4 กรณีผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 6.1.1 – 6.1.3 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ   
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560 
 6.2. คุณสมบติัเฉพาะ 
 6.2.1 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่า จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(ม.4-6) จํานวน 5 ภาคเรียน หรอืระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 6.2.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)           
ที่ต้องการสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาดังต่อไปน้ี 

5. โควตาทุนชายแดนภาคใต้ 

6. โควตารบัตรงทั่วไป 
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  6.2.2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง  
   2) สาขาวิชาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน  
   3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม  
   4) สาขาวิชาสํารวจ สาขางานสํารวจ  
   5) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา  

 6.2.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกอบด้วยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  1) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง  
 2) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนสาขางาน

ออกแบบตกแต่งภายใน สาขางานตกแต่งภายใน  
 3) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบสถาปัตยกรรม  
 4) สาขาวิชาสํารวจ สาขางานสํารวจ  
 5) สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล สาขางานออกแบบและเขยีนแบบการผลิต สาขางานเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม สาขางานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ  
 6) สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม สาขางานเทคโนโลยีแก๊ส สาขางานมาตรวิทยา สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 
สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  

 7) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา  
 8) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

1.2.3 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่ต้องการสมคัรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงดังต่อไปนี้  

 1) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 3) สาขาเทคโนโลยีคมนาคม  
 4) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 5) สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
 6) สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 7.1 คุณสมบัติผู้สมัคร  

     7.1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมคีะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX)                          
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ผลคะแนนทดสอบวัดความถนัด
ทั่วไป (GAT) และคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ประจําปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  

 7.1.2 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 6 ภาคเรียน สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 และมผีลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) 
และคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ประจําปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 หรือคร้ังที่ 2) หรือ ประจําปี
การศึกษา 2560 (ครั้งที ่1) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  

 7.1.3 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

7. โควตาโครงการพเิศษ คณะเภสัชศาสตร์ 
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7.1.4 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟ่ันเฟือน           

ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
7.1.5 เป็นผู้ทีป่ราศจากโรค ดังต่อไปนี้ 
 7.1.5.1 โรคเรือ้น 
 7.1.5.2 วัณโรคปอดที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 7.1.5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด 
 7.1.5.4 โรคหัวใจที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 7.1.5.5 โรคเรือ้รัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รกัษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูง               

ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 
 7.1.5.6 ตาบอดสีในระดับที่แพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา       
 7.1.5.7 โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติที่แพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 7.1.6 จะต้องไม่เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
ในประเภทวิธีรับตรงอ่ืนๆแล้ว ในปีการศึกษา 2560 

7.1.7 กรณีผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 7.1.1 - 7.1.6 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก   
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพ่ือผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)         
คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560  

 
 

8.1 คุณสมบัติผู้สมัคร   
 8.1.1 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั 

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาํเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึง
จากวันรับสมัคร 

 8.1.2 เป็นผู้มีรา่งกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

 8.1.3 เป็นผู้ปราศจากโรค ดังต่อไปนี้ 
  - โรคเรื้อน 
  - วัณโรคปอดที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  - โรคพิษสุราเรือ้รัง 
  - ติดยาเสพติด 
  - โรคหัวใจท่ีแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  - โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาด

ไม่ได้ 
  - โรคอ่ืนๆหรือความผิดปกติที่แพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 8.1.4 กรณีผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจาก ข้อ 8.1.1 - 8.1.3 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกเพ่ือ

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามข้ันตอนต่อไป 
 8.1.5 กรณีผูส้มัครเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 

 8.1.5.1 ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน             
ประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 8.1.5.2 ต้องมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ (ในกรณีไม่มีพ้ืนฐาน     
ภาษาไทยจะต้องเข้าเรียนเสริมความรู้ภาษาไทย 1 ภาคการศึกษา)  

8. โควตาโครงการพเิศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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คณะวิทยาศาสตร์ 

ปรัชญา 
        คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน  
 

พันธกิจ  
 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงด้วยการบูรณาการกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์   
 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง ทันต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ี

ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ 
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและส่ิงแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 4. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือการธํารงรักษา  

 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 
-  สาขาวิชาจุลชีววิทยา                             -  สาขาวิชาเคมี               -  สาขาวิชาฟิสิกส์                                 
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        - สาขาวิชาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม  
-  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                            -  สาขาวิชาชีววิทยา       -  สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง                                   
 

   คณะวิทยาศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบคัดเลือก 

แผนการ
เรียน 

GPA  
4 ภาค
เรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+So+

Eng) 

GPA
(Sc+Math)

(%) 

GPA 
(Th+Soc
+Eng)(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 จุลชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

2 เคมี วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

3 ฟิสิกส์  วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

4 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

5 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

6 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

7 สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

8 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

วิทย์-คณิต 2.75 2.5 2.5 20 10 10 

9 ชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

10 คณิตศาสตร ์ วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 10 

11 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 20 10 
 

10 
 

GPA  
4 ภาค
เรียน 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ
หรือใช้ผล
สอบ ubu 
Test วิชา

เคมี 
ชีววิทยา 
ฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ 
(%) 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

หมายเหตุ  ประกอบด้วย โควตาเรียนดีชนบท,โควตา วมว.,โควตาโอลิมปิกวิชาการและโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

องค์ประกอบคัดเลือก 

แผนการ
เรียน 

GPA 4  
ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+Soc+ 

Eng) 

GPA 
(Sc+Math) 

(%) 

GPA 
(Th+Soc+Eng) 

(%) 

ทดสอบ
ความรู้ 

ทางวิชาการ 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 จุลชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

2 เคมี วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

3 ฟิสิกส ์ วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

4 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

5 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

6 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
การยาง 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

7 สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 
 

10 

8 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

วิทย์-คณิต 2.75 2.5 2.5 30 10 50 10 

9 ชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

10 คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 50 10 

11 ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 30 10 
 

50 10 
 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

องค์ประกอบคัดเลือก 

แผนการ
เรียน 

GPA 5  
ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+Soc+ 

Eng) 

ผลคะแนน 
GAT 
(%) 

ผลคะแนน 
PAT2 
(%) 

ทดสอบ
ความรู้ 

ทางวิชาการ 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 จุลชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

2 เคมี วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

3 ฟิสิกส์  วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

4 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

5 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

6 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

7 สุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

8 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

วิทย์-คณิต 2.75 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

9 คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

10 ชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

11 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร 

12 เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(เทียบโอน) 

ปวส.* 2.00 - - - - 90 10 

ผลคะแนน 
PAT1 
(%) 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

- 

หมายเหตุ  ปวส.* สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิเวเตอร์ เทคโนโลยีคมนาคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส ์
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โทรศัพท์  : 0-4535-3401-4  โทรสาร 0-4535-3422  เว็บไซต์   : http://www.sci.ubu.ac.th  

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวน 

รับเข้าศึกษา 
โควตากลุ่ม 

ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 โควตารับตรงตามพื้นท่ี  
โควตา 

รับตรงท่ัวไป  พ้ืนท่ีภาค
อีสาน 

พ้ืนท่ีภาคอ่ืน 

1 จุลชีววิทยา 48 6 30 5 6 

2 ชีววิทยา 32 6 20 2 6 

3 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 38 6 25 3 6 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 38 6 20 2 6 

5 เคมี 64 8 40 5 8 

6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 26 6 18 2 6 

7 ฟิสิกส์ 40 6 25 3 6 

8 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 40 6 25 3 6 

9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64 8 40 5 8 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 64 8 40 5 8 

11 คณิตศาสตร ์ 32 6 20 2 6 

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 40 - - 

รวม 518 72 343 37 72 

40  

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ   
                 1. โควตารับตรงตามพ้ืนที่ประกอบด้วย พ้ืนที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ   และพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ 
                 2. โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ ประกอบด้วย โควตาเรียนดีชนบท, โควตา วมว., โควตาโอลิมปิก
วิชาการและโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
   3. กลุ่มโควตารับตรงทั่วไป (ทั่วประเทศ) 
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คณะเกษตรศาสตร์ 
 
ปรัชญา : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพและคุณธรรม เพ่ือ
สังคมโดยคณะเกษตรศาสตร์จะค้นคว้าและถ่ายทอดวิทยากร เทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอน การวิจัย 
และการฝึกอบรม นําสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิตประชาคม สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ย่ังยืน 
       พันธกิจ : 
       1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม  
       2. ทําการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะ 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
       3. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมทางด้านการเกษตร  
       4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาทางด้านการเกษตรและชุมชน  
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกสัตวศาสตร์) 
       - สาขาวิชาการประมง  
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
       คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวนและ 
สัตวศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาเม่ือขึ้นช้ันปีที่ 2)  สาขาวิชาประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา แผนการเรียน 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPAX 
10 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Science) 

(%) 

GPA 
(Match) 

(%) 

GPA 
(Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน  
และสัตวศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

2 เทคโนโลยีการอาหาร วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

3 ประมง วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

 

2.00 

2.00 

2.00 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 
แผน 

การเรียน 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Science) 

(%) 

GPA 
(Match) 

(%) 

GPA 
(Eng.) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

2 เทคโนโลยีการอาหาร วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

3 ประมง วิทย์-คณิต 10 35 25 15 15 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

 

2.00 

2.00 

2.00 

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงท่ัวไป คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 
แผน 

การเรียน 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

คะแนน  
GAT(85) 

(%) 

คะแนน 
PAT (71) 

(%) 

คะแนน 
PAT (72) 

(%) 

สอบสัมภาษณ์ 
(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

2 เทคโนโลยีการอาหาร วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

3 ประมง วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

 

2.00 

2.00 

2.00 
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โทรศัพท์  : 0-4535-3500  โทรสาร 0-4528-8373  เว็บไซต์   : http://www.agri.ubu.ac.th  

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศึกษา  

 โควตารับตรงตามพื้นท่ี  

โควตารับตรง
ท่ัวไป พ้ืนท่ีภาค

อีสาน  

พ้ืนท่ี 
ภาคอ่ืน 

โควตา 
รักษ์เกษตร 

โควตา 
เรียนดีชนบท  

  

1 พืชไร่ พืชสวน  
และสัตวศาสตร์  
(เลือกสาขาวิชาเมื่อ 
ขึ้นชั้นปีท่ี 2) 

255 146 16 50 15 32 

2 ประมง  60 35 4 10 5 8 

3 เทคโนโลยีการอาหาร 60 35 4 10 5 8 

รวม 375 216 24 70 25 48 

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มคีวามสามารถพิเศษ  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปณิธาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นสติปัญญาของสังคมท่ีเอ้ืออํานวยให้สังคมแก้ปัญหา

และพัฒนาไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  

วัตถุประสงค์ : 
ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น เช่ือถือได้ บริการได้โดยมีคุณสมบัติสําคัญ                      

4 ประการ คือ  
1. รู้เหตุผล ตามหลักการของแต่ละวิชา 
2. มีปัญญา จากการคิดวิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรอง 
3. ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
4. มีจิตสํานึกท่ีดี ในการประกอบวิชาชีพ 
ชื่อปริญญา :  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
- สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  - สาขาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   - สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม  (โดยเลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นช้ันปีที่ 2)  ตามวิธีรับต่าง ๆ ดังน้ี 

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาผู้มคีวามสามารถพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

องค์ประกอบการคัดเลือก  หมายเหตุ 

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

GPA 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(SC+Math
+Eng)% 

สอบสัมภาษณ์ 
(%) 

 

1  โควตาเรียนดีชนบท วิทย์-คณิต 3.00   3.50 
 

40 60 ผ่าน/ไม่ผ่าน  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร 

2 โอลิมปิกวิชาการ วิทย์-คณิต 3.00   3.50 
 

40 60 ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่านการ
อบรมค่าย 1
และหรือ 
ค่าย 2 ของ 
สอวน 

หมายเหตุ: เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นช้ันปีที่ 2 
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โทรศัพท์  : 0-4535-3500  โทรสาร 0-4535-3333  เว็บไซต์   : http://www.eng.ubu.ac.th  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารบัตรงท่ัวไป และโครงการพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  หมายเหตุ 

แผน 
การเรียน 

GPA 
(SC+Math 

+Eng) 

GPA 
(SC+Math+ 

Eng)% 

ผลคะแนน 
PAT3 
(%) 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 

1  วิธีรับตรงท่ัวไป วิทย์-คณิต 2.25 30 70 ผ่าน/ไม่ผ่าน  

GPAX 
5 ภาคเรียน 

2.25 

2 โครงการพิเศษ - 2.0 
(6ภาคเรียน) 

- - - ผ่าน/ไม่ผ่าน สอบข้อเขียน 
100 % 

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี โควตารับตรงท่ัวไป และโครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ: เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นช้ันปีที่ 2 

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศึกษา  

 โควตารับตรงตามพื้นท่ี โควตา 
รับตรง
ท่ัวไป โอลิมปิก

วิชาการ 
เรียนดี
ชนบท 

พ้ืนท่ีภาค
อีสาน 

พ้ืนท่ีภาค
อ่ืน 

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(เลือกสาขาวิชาเมื่อข้ึนชั้นปีท่ี 2) 

510 20 20 290 70 60 

รวม 510 20 20 290 70 60 

โควตากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ  โควตา

โครงการ
พิเศษ 

50 

50 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร หมายเหตุ 

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

GPA 
4 ภาค
เรียน 
(%) 

GPA 
(SC+Mat
h+Eng)

% 

สอบ
ข้อเขียน 

(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 
 

1  วิธีรับตรงตามพื้นท่ี วิทย์-คณิต 2.25 - 
 

60 - 40 ผ่าน/ไม่ผ่าน  

องค์ประกอบการคัดเลือก   
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คณะเภสัชศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ : เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์
งานวิจัยในระดับสากล  
 พันธกิจ :  
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ 
ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรม นําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
          2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนําไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
          3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
          4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือธํารงไว้ 
ภายใต้บริบทโลกภิวัฒน์  
 5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการดําเนินที่เป็นเลิศ ประชาคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 ชื่อปริญญา :   
         เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)  
  
          คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังน้ี  
     1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโควตา 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโควตา มีดังต่อไปน้ี 
  1.1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1.1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2559  และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ 
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
   1.1.2  ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. (ค่ายเคมีค่าย 1 และ ค่าย 2 หรือค่ายชีววิทยา 
ค่าย 1 หรือค่าย 2) ของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผู้สมัครตามคณะกําหนด 
 1.2 วิธีรับตรงตามพ้ืนท่ี ดังนี้ 
       1.2.1 เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559    
  1.2.2 ผู้สมัครจะต้องศึกษาในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ดังน้ี 
    1) รับตรงพ้ืนที่ภาคอีสาน  โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษร้อยเอ็ด 
อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ                  
    2) วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ภาคอื่น โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น 
จังหวัดในข้อ 1) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตโดยกําหนด
จํานวนรับไว้  
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 1.3 โควตาโครงการพิเศษเพ่ือผลิตเภสัชกร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.3.1 เป็นผู้ทีก่ําลังศึกษาหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป 
(GAT) และคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ประจําปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
 1.3.2 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลคะแนนทดสอบ               
วัดความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ประจําปีการศึกษา 2559  (ครัง้ที่ 1  
หรือ ครั้งที่ 2) หรือ ประจําปีการศึกษา 2560 (ครั้งที ่1) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  

 
 
ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาโอลมิปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า 
(%) 

ผลคะแนน 
PAT2(%) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1  โควตา
โอลิมปิก
วิชาการ 

วิทย์-คณิต 3.00   3.00 
 

30 30 70 30 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ  :  
     1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องไม่เป็นผู้ท่ี ตาบอดสี ในระดับท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
     2. ผู้สมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. (ค่ายเคมีค่าย 1 และ ค่าย 2  
หรือ ค่ายชีววิทยาค่าย 1 หรือค่าย 2) ของศูนย์ สอวน. ท่ัวประเทศ 
     3. นักศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในโควตาโอลิมปิกวิชาการจะถูกตัดสิทธ์ิ กสพท. และ Admission ปีการศึกษา 2560 

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะเภสัชศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า 
(%) 

ผลคะแนน
PAT2(%) 

เกณฑ์ขั้น
ต่ํา 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1  โควตารับตรงตามพื้นท่ี
พ้ืนท่ีอีสาน/พ้ืนที่ภาคอ่ืน 

วิทย์-คณิต 3.00   30 30 70 30 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ  :  
     1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องไม่เป็นผู้ท่ี ตาบอดสี ในระดับท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
     2. นักศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบรับตรงตามพื้นท่ีของคณะเภสัชศาสตร์ จะถูกตัดสิทธ์ิ กสพท. และ Admission ปีการศึกษา 2560 
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 ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสชักร คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  คุณวุฒิ 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5-6 ภาค
เรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

ผลคะแนน 
GAT (%) 

เกณฑ์
ขั้นตํ่า 
(%) 

ผล
คะแนน 
PAT2 
(%) 

เกณฑ์
ขั้นตํ่า 
(%) 

สอบสัมภาษณ์ 
(%) 

1  1.กําลังศึกษา ม. 6 
 
2. ผู้สําเร็จการศึกษา ม.6 

วิทย์-คณิต 
 

วิทย์-คณิต 

3.00 
 

3.00   

3.00 
 

3.00 

20 
 

20 

25 
 

25 

80 
 

80 

25 
 

25 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ผา่น/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ  :  
     1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องไม่เป็นผู้ท่ี ตาบอดสี ในระดับท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
     2. ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโครงการพิเศษเพ่ือผลิตเภสัชกร จะถูกตัดสิทธ์ิ Admission ปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ
คณะ/หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า 
(%) 

ผลคะแนน
PAT2(%) 

เกณฑ์ขั้น
ต่ํา 
(%) 

ผลคะแนน 
O-NET (%) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า 
(%) 

สอบสัมภาษณ์ 
(%) 

1  ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสพท. กําหนด 

หมายเหตุ  :  
     1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องไม่เป็นผู้ท่ี ตาบอดสี ในระดับท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
     2. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. จะดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีและผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. 
ดังกล่าว ต้องดําเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ และถูกตัดสิทธ์ิ Admission ปีการศึกษา 2560 

ตารางแสดงองค์ประกอบ วิธีรบัผ่าน กสพท. คณะเภสัชศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2560 
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 เงื่อนไขการทําสัญญา  

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะเภสชัศาสตร์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ  กสพท. 
โควตาโครงการพิเศษ  และโควตารบัตรงตามพืน้ท่ี ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศึกษา  

โควตารับตรงตามพื้นท่ี โควตา
โอลิมปิก
วิชาการ 

 

กสพท 
 

โครงการ
พิเศษ 

 พ้ืนท่ีภาค
อีสาน 

พ้ืนท่ีภาคอ่ืน รวม 

1 เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)         

1.1 บริบาลเภสัชกรรม 83 40 10 50 3 10 20 

1.2 เภสัชกรรมอุตสาหกรรม 30 15 5 20 - - 10 

รวม 113 55 15 70 3 10 30 

 

 อน่ึง หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามท่ีกําหนดจะถือ
ว่าการสมัครครั้งน้ันเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใดปลอม
แปลงเอกสารในการสมัคร จะถอนช่ือนักศึกษาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจะดําเนินตาม
กฎหมายต่อไปผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาใน คณะเภสัชศาสตร์  จะต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ตามเง่ือนไขของรัฐบาล     
  
 
  
 

 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560  นักศึกษาใหมท่ั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2560 ทุกคนที่จะเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องทําสัญญาผูกพันการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
โดยสัญญาน้ีเป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว คือ เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์สําเรจ็การศึกษาแลว้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ได้จัดสรรให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปปฏิบัติราชการ เพ่ือชดใช้ทุนในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีเกณฑ์การจัดสรรดังน้ี คอื ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ต้องมีตําแหน่งว่างสามารถบรรจุนักศึกษาผู้ทํา
สัญญาฯ ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติราชการในวันที่รายงานตัวปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน 2 ปี ทั้งน้ีให้ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น จัดหาผู้ค้ําประกัน หรือหลกัทรัพย์ค้ําประกันสัญญามาในวันทําสัญญา 
 (รายละเอียดคณะเภสัชศาสตร์จะมีคู่มือการทําสัญญาฯ ให้นักศึกษาใหม่ศกึษารายละเอียดก่อนการเข้าทําสัญญาฯ       
ณ คณะเภสัชศาสตร์) 
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คณะศิลปศาสตร์ 
คุณสมบตัิเฉพาะคณะ : คณะศิลปศาสตร ์

 วิสัยทัศน์ : ศนูย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสู่อาเซียน 
 พันธกิจ : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มคีวามรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมท้ังมุ่งสร้าง
และบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอีสานใต้ ประเทศ และ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสู่อาเซียน  
         หน้าท่ีและจุดมุ่งหมาย :  เพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ   
การท่องเที่ยว และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มจีิตสํานึก มีความรับผิดชอบ     
และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑติ     
ที่มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  
 
 ชื่อปริญญา :  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 - สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
 - สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร 
 - สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
 - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
 นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.)  
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
   
         คณะศิลปศาสตร์  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ในสาขา วิชาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  สาขาวิชาประวัติศาสตร์   สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสือ่สาร สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขง ดังน้ี 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPA  
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Th, So, Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Th, So, Eng) 

(%) 

ทดสอบ
ความรู้ 

ทางวิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2.75 20 30 50 - 

2  ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.75 20 30 - 50 

3 การท่องเท่ียว 2.50  
 
 
 

Th ≥ 2.50 

So ≥ 2.50 

Eng ≥ 2.50 

 
  

20 30 - 50 

4 การพัฒนาสังคม 2.00 20 30 - 50 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

7 นิเทศศาสตร์ 2.50 20 30 - 50 

8 ประวัติศาสตร์ 2.50 20 30 - 50 

9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง 

2.50 20 30 - 50 

Th ≥ 2.75 

So ≥ 2.75 
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ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารบัตรงท่ัวไป คณะศลิปศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPA  
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Th, So, Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Th, So, Eng) 

(%) 

ทดสอบ
ความรู้ 

ทางวิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2.75 20 30 50 - 

2  ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.75 20 30 - 50 

3 การท่องเท่ียว 2.50  
 
 
 

Th ≥ 2.50 

So ≥ 2.50 

Eng ≥ 2.50 

 
  

20 30 - 50 

4 การพัฒนาสังคม 2.00 20 30 - 50 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

7 นิเทศศาสตร์ 2.50 20 30 - 50 

8 ประวัติศาสตร์ 2.50 20 30 - 50 

9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 2.50 20 30 - 50 

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง 

2.50 20 30 - 50 

Th ≥ 2.75 

So ≥ 2.75 
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ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศึกษา  

 โควตารับตรงตามพื้นท่ี 
โควตา 
รับตรง
ท่ัวไป 

พ้ืนท่ีอีสาน พ้ืนท่ีภาคอ่ืน 
โควตา 
เรียนดี
ชนบท  

โควตาเพาะพันธ์
ปัญญา 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 70 40 2 - - 14 

2 การท่องเท่ียว 70 40 2 8 - 3 

3 การพัฒนาสังคม 60 32 4 8 - 2 

4 นิเทศศาสตร์ 50 27 3 6 - 2 

5 ประวัติศาสตร์ 30 16 2 - 4 2 

6 ภาษาไทยและการสื่อสาร 50 28 2 6 - 1 

7 ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 28 2 6 - 2 

8 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 50 28 2 6 - 2 

9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 40 22 2 4 - 2 

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 40 22 2 4 - 2 

รวม 510 283 23 48 4 33 

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะศิลปศาสตร ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560 
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คณะบริหารศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ : คณะบริหารศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับสากล อย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในเขตอีสานใต้และลุ่มนํ้าโขง 
 พันธกิจ :  
 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการดําเนิน 
ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มศีักยภาพสูงให้สามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ให้แข่งขันได้ในเขตอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 2. สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของสังคมทุกระดับ  
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ท้องถิ่น และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยบูรณาการองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
โดยเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการศึกษา อนุรกัษ์และเผยแพร่ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  
การวิจัย  และกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือธํารงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลากร 
มีคุณภาพและมีความสุข 
 ชื่อปริญญา : 
 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  
 2. บัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 
 - สาขาวิชาการบัญชี  
         คณะบริหารศาสตร์  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะบริหารศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบคัดเลือก 

GPA  
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX  
   4 ภาคเรียน  
        (%) 

GPAX 
(Sc+Math 

+Eng) 
(%) 

GPAX 
(Th+Soc
+Eng) 
(%) 

สอบสัมภาษณ์ 
(%) 

1 การจัดการธุรกิจ 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2 การจัดการตลาด 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การจัดการโรงแรม 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การเงินและการธนาคาร 2.75 2.50 2.50 20 50 30 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การบัญช ี 2.75 2.75 2.50 20 50 30 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2.50 2.50 2.20 30 50 20 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 
 1. GPAX 4 ภาคเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 4 ภาคเรียน  (ม.4-ม.5) 
 2. GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง กลุ่มสาระวิชาดังต่อไปนี้ 
  (2.1) GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
(Math) และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา    
  (2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (So) และ             
GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา     
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPA 4  
ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX 
 4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math 

+Eng) 
(%) 

GPA 
(Th+Soc+

Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 การจัดการธุรกิจ 2.20 2.20 2.20 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2 การจัดการตลาด 2.20 2.20 2.20 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การจัดการโรงแรม 2.20 2.20 2.20 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การเงินและการธนาคาร 2.20 2.20 2.20 20 50 30 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การบัญชี 2.20 2.20 2.20 20 50 30 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 ระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การจัดการ 

2.20 2.20 2.20 20 30 50 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2.20 2.20 2.20 30 50 20 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉล่ีย 4 ภาคเรียน   
2. GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง กลุ่มสาระวิชาดังต่อไปนี้ 
 (2.1) GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ (Math) และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างปรเทศ (Engเฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา    
 (2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
(So) และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา     
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงท่ัวไป คณะบริหารศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPAX 5  
ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math+

Eng) 
(%) 

GPA 
(Th+Soc+ 

Eng) 
(%) 

ผลคะแนน 
GAT 85 

(%) 

ผลคะแนน 
PAT 71 

(%) 

ผลคะแนน 
GPAX 
(%) 

ทดสอบ
ความรู้
ทางด้าน
วิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 การจัดการธุรกิจ 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2 การจัดการตลาด 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การจัดการโรงแรม 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การเงินและการธนาคาร 2.50 2.75 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5  การบัญชี 2.75 2.75 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

การบัญชี(เทียบโอน) 2.50 - - - - - 100 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉล่ีย 5 ภาคเรียน   
2. GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง กลุ่มสาระวิชาดังต่อไปนี้ 
 2.1) GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ (Math) และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างปรเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา    
  2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (So) 
และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา     
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด  

แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจคา้ปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทนุการศึกษากับบริษทั CPALL จํากัด  
คณะบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบคัดเลือก 

GPAX 6  
ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math+

Eng) 
(%) 

GPA 
(Th+Soc+ 

Eng) 
(%) 

ผลคะแนน 
GAT 85 

(%) 

ผลคะแนน 
PAT 71 

(%) 

ผลคะแนน 
GPAX 
(%) 

ทดสอบ
ความรู้
ทางด้าน
วิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1 การจัดการตลาด (ค้าปลีก) 2.50 2.50 2.50 20 30 50 - ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

หมายเหตุ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉล่ีย 6 ภาคเรียน   
2. GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง กลุ่มสาระวิชาดังต่อไปนี้ 
 2.1) GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ (Math) และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างปรเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา    
  2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (So) 
และ GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (Eng) เฉลี่ยรวมกัน 3 กลุ่มสาระวิชา     
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ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศึกษา  

 โควตารับตรงตามพื้นที ่ 
โควตา
รับตรง
ทั่วไป 

โครงการ
ผลิตบัณฑิต 
ซีพี อออล์ฯ 

โควตาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน พื้นที่อีสาน   

พื้นที ่
ภาคอื่น   

โควตา
เรียนดี
ชนบท 

โควตา
กีฬา 

โควตาศิลปะ 
วัฒนธรรม 

1 การจัดการธุรกิจ 143 40 10 5 60 1 1 - - 

 
2  

การตลาด 93 28 7 5 35 1 1 - - 

การจัดการตลาด (ค้าปลีก) 120 - - - - - - 120 - 

3 การจัดการการโรงแรม 123 40 10 5 50 1 1 - - 

4 การเงินและการธนาคาร 143 40 10 5 60 1 1 - - 

 
5  

การบัญชี 153 40 10 5 70 1 1 - - 

การบัญชี (เทียบโอน) 60 -  30    - 30 

6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

123 40 10 5 50 1 1 - - 

7 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

30 10 
 

4 2 6 - - - - 

รวม 854 228 61 62 331 6 6 120 30 

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในสังกัดคณะบริหารศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มคีวามสามารถพิเศษ  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป  ประจําปีการศึกษา 2560 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

 ปรัชญา : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน  
  

 พันธกิจ : 
 1. สร้างบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทีม่ีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มคีุณธรรมนําความรู้ คดิเป็น ทําเป็น และ
ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาค ลุม่นํ้า
โขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการ สร้างเสรมิสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชนสังคม ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 4. ทํานุบํารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  

 ชื่อปริญญา : 
 แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์)  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 จํานวน  3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา วิธีรับ 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก 

แผน 

การเรียน 

GPAX 

4 ภาค
เรียน 

GPA 

(Sc+Math 

+Eng) 

GPAX 

4 ภาคเรียน 
(%) 

GPA 

Sc 

(%) 

GPA 

Math 

 (%) 

GPA 

Eng 

(%) 

สอบสัมภาษณ ์

(%) 

หลักสูตรทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 

- อนามัยส่ิงแวดล้อม 
- สาธารณสุขศาสตร์ 

 

โควตาเรียนดีชนบท วิทย์-คณิต 2.75 2.75 30 25 25 20 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

โควตากีฬา วิทย์-คณิต 2.75 2.75 30 25 25 20 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

โควตาศิลปวัฒธรรม วิทย์-คณิต 2.75 2.75 30 25 25 20 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก 

แผน 

การเรียน 

GPAX 

4 ภาค
เรียน 

GPA 

(Sc+Math 

+Eng) 

GPAX 

4 ภาคเรียน 
(%) 

GPA 

Sc 

(%) 

GPA 

Math 

 (%) 

GPA 

Eng 

(%) 

สอบสัมภาษณ ์

(%) 

หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสุขศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 2.75 2.75 30 25 25 20 ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงท่ัวไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  
ประจําปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก 

แผน 

การเรียน 

GPAX 

5 ภาค
เรียน 

GPA 

(Sc+Math+E
ng) 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์
ขั้นตํ่า 

(%) 

ผล
คะแนน
PAT2(%) 

เกณฑ์
ขั้นตํ่า 

(%) 

สอบ
สัมภาษณ ์

(%) 

หลักสูตรทางด่านสาธารณสุขศาสตร์ 
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- สาธารณสุขศาสตร์ 

วิทย์-
คณิต 

2.50 2.50 50 15 50 15 ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ วธีิรับตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงท่ัวไป  

ประจําปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เข้าศึกษา 

ประเภทโควตา  

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  โควตารับตรงตามพื้นท่ี โควตา 

รับตรงทั่วไป โควตาเรียนดี
ชนบท 

โควตา
กีฬา 

โควตา
ศิลปวัฒนธรรม 

พ้ืนท่ี 
อีสาน 

พ้ืนท่ีภาค
อื่น 

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 48 4 2 2 25 5 10 

- สาธารณสุขศาสตร์ 48 4 2 2 25 5 10 

รวม 96 8 4 4 50 10 20 

หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  

หมายเหตุ 
1. ผู้สมคัรเข้ารบัการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นสีในระดับที่แพทย์และคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
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คณะนิติศาสตร์ 
 ปรัชญา : คุณภาพ  คุณธรรม นําสังคม 
 วิสัยทัศน์ : ผลติบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริการวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชน์ส่วนรวม
โดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 พันธกิจ : 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม นําความรู้ คิดเป็น ทําเป็น สามารถประสานประโยชน์มหาชนโดยสันติ
วิธีและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรยีนการสอนศักยภาพประชาชน การพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 3. นําความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  ให้ได้รบัความเป็นธรรม  ประสานประโยชน์โดยสันติวิธี
เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเสรมิสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีการดําเนิน
ชีวิตในท้องถิ่น 
 4. ทํานุบํารุงศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้าง ทํานุบํารุง อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ดําเนินงานมีคุณธรรม  มีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คํานึงถึงความสามารถและการมสีว่นร่วมของบุคลากร  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า    
 ชื่อปริญญา :  
 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)  สาขานิติศาสตร์   
 คณะนิติศาสตร์  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสาขานิติศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป  
คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4-5 ภาคเรียน 

GPA 
(Math) 

GPA 
กลุ่มสาระ 

GPAX 
4-5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 
(%) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1    วิธีรับตรง 
ตามพ้ืนท่ี   

วิทย์-คณิต 2.00 
(4 ภาคดเรียน)   

2.25 
 

- 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ศิลป ์ 2.00 
(4 ภาคดเรียน)   

- 2.25 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

2 วิทย์-คณิต 2.00 
(5 ภาคดเรียน)   

2.25 - 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ศิลป ์ 2.00 
(5 ภาคดเรียน)   

- 2.25 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

วิธีรับตรง 
ท่ัวไป 
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 ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะนิติศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  วิธีรับ  

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 
(%) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1   โควตาเรียนดี
ชนบท  

(วิทย์-คณิต) 2.00   2.25 
 

- 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

(ศิลป์) 2.00 - 2.25 50 - 50 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

โควตาส่งเสริม 
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมฯ  

(วิทย์-คณิต) 2.00   2.25 
 

- 50 50 - ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

(ศิลป์) 2.00 - 2.25 50 - 50 ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

2  

ตารางสรุปจาํนวนรับเขา้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศึกษา  

 พ้ืนที่บริการ    
โควตาความสามารถ

พิเศษ 
โควตารับตรง 

ทั่วไป พ้ืนที่อีสาน พ้ืนที่ภาคอ่ืน 

1 นิติศาสตร์ 400 290 30 10 70 

รวม 400 290 30 10 70 
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คณะรัฐศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน เป็นที่พึงของท้องถินและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  พันธกิจ :   
 1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ใหม้คีวามรู้ มีทักษะ มีความเช่ียวชาญ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถดํารงตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมตามหลกัการประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. มุ่งวิจัยทางรัฐสาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นความเช่ือมโยงเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในเขตพื้นที่อีสานใต้เพ่ือนําไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเขม้แข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือ
นําไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอันดีงามของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือนําไปสู่การขยาย
ความร่วมมือในระดับอาเซียน  
 5. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ชื่อปริญญา :  
 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) 
  - สาขาวิชาการปกครอง 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Administartion (B.P.A.) 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   - วิชาเอกการบริหารองค์การ 
   - วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  
 คณะรัฐศาสตร ์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสาขาการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
วิชาเอกการบริหารองค์การ และวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math) 

(%) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1    การปกครอง  วิทย์-คณิต 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

2   รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การบริหาร
องค์การ)    

วิทย์-คณิต 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การปกครอง
ท้องถ่ิน)   

วิทย์-คณิต 2.25   2.25 - 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 2.25 2.25 40 - 40 20 

3  
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะรัฐศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ  สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math) 

(%) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

 
 
1    

 
 
การปกครอง  

วิทย์-คณิต 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

2   รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การบริหา
องค์การ)    

วิทย์-คณิต 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การปกครอง
ท้องถ่ิน)   

วิทย์-คณิต 2.25   2.25 - 40 40 - 20 

ศิลป ์ 2.25 2.25 2.25 40 - 40 20 

3  
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ลําดับ  สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 
(Th+Soc 
+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

ผล
คะแนน
PAT1 
(%) 

ผล
คะแนน
PAT2 
(%) 

สอบ
สัมภาษณ ์

(%) 

1    การปกครอง  (วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 - 40 10 10 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - - 20 

2   รัฐประศาสนศาสตร์  
(การบริหาองค์การ)    

วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 
 

- 40 10 10 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - - 20 

รัฐประศาสนศาสตร์  
(การปกครองท้องถิ่น)   

วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 - 40 10 10 20 

(ศิลป์) 2.25 2.25 2.25 40 - - 20 

3  

ผลคะแนน
PAT77-82 

(%) 

- 

20 

- 

20 

- 

20 

ผล
คะแนน
GAT 
(%) 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารบัตรงท่ัวไป  
คณะรัฐศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2560 

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศึกษา  
โควตาเรียนดี

ชนบท 

โควตาส่งเสริม 
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 

 พ้ืนท่ีบริการ    
โควตารับตรงท่ัวไป 

พ้ืนท่ีอีสาน พ้ืนท่ีภาคอ่ืน 

1 การปกครอง 115 10 10 70 10 15 

2 รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอกการบริหารองค์การ 

80 5 5 50 10 10 

3 รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน 

80 5 5 50 10 10 

รวม 275 20 20 170 30 35 

ตารางสรุปจาํนวนรบัเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
วิธีรับตรงตามพื้นท่ีและโควตารับตรงท่ัวไป ประจาํปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ ค่าคะแนน PAT 77-82 เลือกใช้ค่าคะแนนสูงสดุในการคํานวณ 
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คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ : เป็นคณะมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ ทรพัยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยง
กับภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้ผลติและสากล ในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบและผลติภัณฑ์ พัฒนาองค์ความรู้  
คู่คุณธรรม นําสติปัญญา 
 
 พันธกิจ : 
 1. ผลิตบัณฑิต ที่มีคณุภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรม นําความรู้ คิดเป็น ทําเป็นและดําเนินชีวิต 
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสรา้งนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 3. บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือชีวิตที่ดีของประชาชน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน  
 4. ทํานุบํารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การอนุรกัษ์และ 
การนํามาใช้เพ่ือการต่อยอดทางความรู้และเชิงพาณิชย์กับวัฒนธรรม 
 
 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาโทและเอก ให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ ทีม่ีการเผยแพร่ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ ทีม่ีการเผยแพร่ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ และสร้างมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 4. เพ่ือให้บริการวิชาการในสาขาศิลปะประยุกต์และการออกแบบ ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การ
สร้างสังคมและชุมชนเข้มแขง็ 
 5. เพ่ืออนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้คงอยู่ และเจริญงอกงามในสังคมอันเป็นการสืบทอด 
องค์ความรู้ และนํามาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมปัจจุบันและอนาคต  
 
 ชื่อปริญญา :  
 ศิลปประยุกต์บัณฑิต (ศ.ป.บ.)  
        - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาค
เรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math 
+Eng) (%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1  การออกแบบอุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.00   - 25 - 50 25 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.00   2.00   10 10 60 20 

  ปวช./ ปวส 
หรือเทียบเท่า 

2.50 - 20 - 50 50 

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารบัตรงท่ัวไป คณะศลิปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลํา
ดับ  

สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาค
เรียน 

GPA 
(Sc+Math 

+Eng) 

GPAX 
5 ภาค

เรียน (%) 

ผล
คะแนน 
GAT(%) 

ผล
คะแนน 
PAT4(%) 

ผล
คะแนน 
PAT6(%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1  การออกแบบอุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.00   2.00   25 - - 50 - 25 

สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทย์-คณิต 2.00 2.00 10 20 40 - 20 10 

ปวช./ ปวส 
หรือ

เทียบเท่า 

2.50 - 20 - - - 50 30 

2  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงตามพื้นท่ี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ  สาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตร องค์ประกอบการคัดเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาค
เรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math 
+Eng) (%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

(%) 

1  การออกแบบอุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.00   - 25 - 50 25 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.00   2.00   10 10 60 20 

  ปวช./ ปวส 
หรือเทียบเท่า 

2.50 - 20 - 50 50 
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  ตารางสรุปจาํนวนรับเขา้ศึกษาในคณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ โควตารับตรงตามพื้นท่ี และโควตารบัตรงท่ัวไป  
ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศึกษา  

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  

โควตารับตรง
ท่ัวไป โควตาเรียนดี

ชนบท 

โควตาส่งเสริม 
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 

โควตา
ศิลปวัฒนธรรม 

พ้ืนท่ี
อีสาน 

พ้ืนท่ี
ภาคอ่ืน 

1 การออกแบบอุตสาหกรรม 63 3 2 5 38 10 5 

รวม 99 5 4 7 58 17 8 

 โควตารับตรง
ตามพ้ืนท่ี    

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 2 2 2 20 7 3 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ : จะเป็นสถาบันผลติบัณฑิตพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือรับ

ใช้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พันธกิจ :  

ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณุธรรม และจริยธรรม  
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ชื่อปริญญา :  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2560  โดยโควตารับตรงตามพ้ืนที่ ดังน้ี   

โควตารับตรงพื้นท่ีอีสาน  จํานวน 20 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ 
บึงกาฬ และจังหวัดมหาสารคาม  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครรับตรงทุกประเภทจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
     1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 2.50       
     1.2 มผีลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT2)  
       1.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 4 (ม.4-ม.6) (O-NET)  ปีการศึกษา 2559     
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์   
      1.4 จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ดังต่อไปนี้  
    (1) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุง
ครรภ์  
      (2) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
   (3) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้)   
   (4) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพเวชกรรม  
   (5) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร    

(6) ภาวะไตวายเรื้อรัง   
(7) ติดสารเสพติดให้โทษ   
(8) ตาบอดสี   
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ตารางแสดงองค์ประกอบการคัดเลือก โควตารับตรงตามพื้นท่ี   
คณะพยาบาลศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2560 

(9) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
  - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแลว้ยังมีสายตาตํ่ากว่า 6/24 ทัง้สองข้าง  
  - สายตาข้างดี ตํ่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว   
  - ไมส่ามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ   

   (10) หหูนวกหรือหูตึง   
  (11) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจเพ่ิมเติมได้   
  คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครรับตรงทั้ง 2 โควตา จะต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพ้ืนที่บริการกลุ่ม
จังหวัดที่กําหนด  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ปกครองมีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพ้ืนที่บริการกลุ่มจงัหวัดที่
กําหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งน้ี ผูส้มัครสามารถเลือกจะใช้สิทธ์ิการเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือของ
ผู้ปกครองอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

ลําดับ  วิธีรับ 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ
คณะ/หลักสูตร 

องค์ประกอบการคัดเลือก   

แผน 
การเรียน 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

ผลคะแนน
GAT 
(%) 

ผลคะแนน
PAT1 
(%) 

ผลคะแนน
PAT2 
(%) 

ผลคะแนน
O-NET 
(Math) 

(%) 

ผลคะแนน
O-NET 
(Eng)   
(%) 

ผลคะแนน
O-NET 
(Sci)   
(%) 

สอบ
สัมภาษณ ์

(%) 

1    โควตารับตรงพ้ืนท่ีอีสาน (วิทย์-คณิต) 2.50  10 25 30 10 15 10 ผ่าน/      
ไม่ผ่าน 

ตารางสรุปจาํนวนรับเขา้ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  
โควตารบัตรงตามพื้นท่ี  ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ    สาขาวิชา   จํานวนรับเข้าศึกษา  
 โควตารับตรงตามพื้นท่ี    

พ้ืนท่ีอีสาน พ้ืนท่ีภาคอ่ืน 

1 โควตารับตรงพ้ืนท่ีอีสาน 80 80 - 

รวม 80 80 - 
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 (สําหรับสถานศึกษา) 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2560  

ผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันท่ี 15 กรกฎาคม– 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  

  สถานศึกษาประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากประกาศรับสมัครฯ เพ่ือรับทราบวิธีการรับสมัครและ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  

สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2559 

-  สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2559 

สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา   โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ  

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 
-  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี 28 กันยายน - 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560  วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิใ์นการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลยัฯกําหนดไว้) 

ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ สามารถยื่นคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง 
ได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบรกิารการศึกษา ที ่ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํปีการศึกษา 2560 ผ่าน  www.entry.ubu.ac.th   
     วันที่ 15 กรกฎาคม– 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  

ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครคัดเลือกโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์     www.entry.ubu.ac.th  
แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครท่ีกรอกสมบูรณ์แล้ว  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม– 23 สิงหาคม  พ.ศ.2559  

(กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน) ยกเว้น การเปลี่ยนประเภทโควตาที่สมัคร  
โดยดําเนินการตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ(ท่ีระบุไว้ใน ใบสมัคร 
ท่ีสั่งพิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม– 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  

ผู้สมัครตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครท่ี  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม– 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  

 (มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตรวจสอบการชําระเงินและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  
 สอบสัมภาษณ์   วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ สามารถยื่นคําร้องขอสละสิทธิ ์
ด้วยตนเอง ไดท้ี ่งานรับเข้าศึกษา กองบรกิารการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  - ผู้สมัครส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
   - ผู้สมัครส่งชุดเอกสารด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 ท่ี งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาในระบบ Ad-
mission ปีการศกึษา 2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสละสทิธ์ิ ภายหลังจากที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้) 
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงตามพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับสถานศึกษา) 

  สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีการศึกษา 2559  

ผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันท่ี 1 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ.2559  

  สถานศึกษาประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากประกาศรับสมัครฯ เพ่ือรับทราบวิธีการรับสมัครและ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  

สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)  วันท่ี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  
- สอบสัมภาษณ์  วันท่ี 15 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาวิธีรับตรงตามพื้นท่ี  

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี 25 พฤศจิกายน  - 2  ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดไว)้ 

ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวธิีรับตรงตามพื้นที่ สามารถยื่นคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ไดท้ี่  
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ภายในวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองผลการเรียน ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํปี

การศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันท่ี 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม พ.ศ.2559  
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ประกาศรับสมัคร คัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560 
    ผ่าน  www.entry.ubu.ac.th  วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน  พ.ศ.2559  

ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครคัดเลือกวิธีรับตรงตามพื้นท่ี ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์     www.entry.ubu.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์ 

ใบสมัครท่ีกรอกสมบูรณ์แล้ว  วันท่ี 1 สิงหาคม – 30 กันยายน  พ.ศ.2559  
(กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน)  

ยกเว้น การเปลี่ยนประเภทโควตาที่สมัคร โดยดําเนินการตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงตามพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ (ท่ีระบุไว้ใน 

     ใบสมัครท่ีสั่งพิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม  พ.ศ.2559  

ผู้สมัครตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครท่ี  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม – 6 ตุลาคม  พ.ศ.2559  
 (มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตรวจสอบการชําระเงินและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ สามารถย่ืนคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ไดท้ี่  
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้สมัครตรวจสอบผลการเรียนและการยืนยันผลการเรียนของสถานศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทางเว็บไซต์ 

www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา  ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม  พ.ศ.2559  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดไว)้ 
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับสถานศึกษา) 

  สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี 
การศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

  สถานศึกษาประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี หรอืศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครฯ เพื่อรับทราบวธิีการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้กับนกัเรียนในสถานศึกษา  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  

สถานศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้าม)ี 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้าม)ี วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 
 สอบสัมภาษณ์  และ หรือทดสอบความรู้ทางวชิาการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถานศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป  
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิใ์นการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลยัฯกําหนดไว้) 

ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารบัตรงทั่วไป สามารถยื่นคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ได้ที่  
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 
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ประกาศรับสมัคร คัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560 
    ผ่าน  www.entry.ubu.ac.th  วันท่ี 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม พ.ศ.2559  

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพือ่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ (ท่ีระบุไว้ใน 

     ใบสมัครท่ีสั่งพิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 5 มกราคม พ.ศ.2560 

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 
 สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา   วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี  10 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ สามารถย่ืนคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ไดท้ี่  
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้สมัครตรวจสอบผลการเรียนและการยืนยันผลการเรียนของสถานศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทางเว็บไซต์ 

www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา  ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 6 มกราคม พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดไว)้ 
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงตามพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2560  (สําหรับสถานศึกษา) 

  สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   
ประจําปีการศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

  สถานศึกษาประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี หรอืศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครฯ เพื่อรับทราบวธิีการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้กับนกัเรียนในสถานศึกษา  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  

สถานศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้าม)ี 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้าม)ี วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 
 สอบสัมภาษณ์   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถานศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา โควตารับตรงตามพ้ืนที่ คณะเภสัชศาสตร์  
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา โควตารับตรงตามพ้ืนที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

 คณะเภสัชศาสตร์  ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิใ์นการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลยัฯกําหนดไว้) 

ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารบัตรงทั่วไป สามารถยื่นคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ได้ที่  
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

  สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรยีน ตามวิธทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ประจําปีการศึกษา 2560  
ผ่านเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 -  5 มกราคม พ.ศ. 2560  
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ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงตามพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2560 (สําหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทุกสาขาท่ัวประเทศ (ท่ีระบุไว้ใน 

     ใบสมัครท่ีสั่งพิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  - 5 มกราคม พ.ศ. 2560 

ผู้สมัครตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครท่ี  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   

ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
 (มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตรวจสอบการชําระเงินและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันท่ี  25 มกราคม พ.ศ. 2560 

 สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วันท่ี 10-19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํปีการศึกษา 2560 

        ผ่าน  www.entry.ubu.ac.th  ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครคัดเลือกโควตารับตรงท่ัวไป และวิธีรับตรงตามพื้นท่ี คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์     www.entry.ubu.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครท่ีกรอกสมบูรณ์แล้ว  

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
   (กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน)  

ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป สามารถย่ืนคําร้องขอสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ไดท้ี่ งานรับเข้า
ศึกษา กองบรกิารการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาใน

ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธิใ์นการสละสทิธิ์ภายหลังจากที่มหาวิทยาลยัฯกําหนดไว้) 



 

 64 

  

              
 

 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง ดังน้ี 
  1. โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
   2. โควตารบัตรงตามพืน้ที่  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน  2559  
  3. โควตารบัตรงตามพืน้ที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสชัศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  4. โควตารบัตรงทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ยกเว้น หลักสูตรเภสัช- 
ศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์) 
  5. โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –15 มีนาคม พ.ศ. 2560  

  โดยสามารถ Download คู่มอืการสมัครศึกษารายละเอียดประเภทโควตา คณะ สาขา คุณสมบัติการสมัคร  
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัดสิน ได้ที่ เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(www.entry.ubu.ac.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
  (1) งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เบอร์โทรศัพท์  0-4535-3120,   
0-4535-3122 , 0-4535-3223-4  เบอร์โทร/โทรสาร  0-4535-3119 หรือ  Email : entry.ubu@gmail.com 
  (2) งานแนะแนวการศึกษา  โรงเรียน/สถานศึกษา ที่นักเรียนสังกัด 

 
  

 2.1 ให้ผูส้มัครเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบในประกาศการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์    
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา www.entry.ubu.ac.th ทําการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
ตามคําแนะนําและขั้นตอนการสมัครที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด โดยสามารถเลอืกสมัครได้เพียงสาขาเดียว 
ต่อโควตา ตามกําหนดการรับสมัคร ในข้อ 1 ทั้งน้ี โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและองค์ประกอบคัดเลือกของคณะ/
หลักสูตร  
          2.2 กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมลูการสมัครเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาให้กรอก 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมคัรได้ที่ เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา www.entry.ubu.ac.th ทั้งน้ี  
ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ปฎิทินการคัดเลือกฯกําหนด 
              ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จะไม่คืนเงินค่าสมัครกรณทีีผู่้สมัครได้ยกเลิกข้อมูลการสมัครที่ได้ชําระเงินไว้แล้ว 
หรือ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป และ/หรือคณุสมบัติเฉพาะของ
โควตา และ/หรือองค์ประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี  
   2.3 สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกขอ้มูลสมบูรณ์จากข้อ 2.1 หรอื 2.2 และผู้สมัครจะต้อง Download เอกสารเพ่ือชําระ
เงินค่าสมัครสอบ จํานวน 200 บาท ยกเว้น วิธีรับและหลกัสูตรที่มีการทดสอบทางวิชาการเพ่ิมเติมและโครงการพิเศษ    
ชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 

  
 

  3.1 ชุดเอกสารการสมัครจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
    (1) ใบสมัครทีส่ั่งพิมพ์จากข้อ 2.3 
              (2) สําเนาเอกสารใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่า จํานวน 
4 ภาคเรียน (แสดงทั้ง 4 ภาคเรียน ไม่รับเอกสารแยกภาคเรียน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  

การรับสมัคร 
  1.กําหนดการการรับสมัคร  

  2.  ค่าสมัครและวิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า

  3.  การนําส่งชุดเอกสารการสมัคร (เฉพาะผูส้มัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ) 

http://www.entry.ubu.ac.th�
http://www.entry.ubu.ac.th�
http://www.entry.ubu.ac.th�
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 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 (4) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 (5) สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 (6) ใบรับรอง/ประกาศ/เกียรติบัตร/ใบรับรองลําดับที่ของแผนการเรียน ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในแต่ละ
โควตา (จากข้อ 2) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
 (7) แฟ้มสะสมผลงานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในข้อ 2 
 3.2 การนําส่งชุดเอกสารการสมัครมี 2 วิธี ได้แก่ 
  (1) นําส่งชุดเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม   
พ.ศ. 2559 โดยนําส่งเอกสารจ่าหน้าซองพร้อมวงเล็บมุมซองด้านขวาบน โควตากลุ่มผู้มคีวามสามารถพิเศษ ดังน้ี 
                                                                                                     (โควตากลุ่มผู้มคีวามสามารถพิเศษ) 
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 
 หมายเหตุ  
 (1) การประทบัตราไปรษณีย์ต้องประทับตรา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หากเอกสารประทับตรา 
ภายหลังจากวันที่กําหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอสงวนสิทธ์ิในการรับเอกสารทางไปรษณีย์และตัดสิทธ์ิการเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกตามข้ันตอนต่อไป 
 (2) นําส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองวันสุดท้าย ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ภายในวันและเวลา 
ราชการเท่าน้ัน) ที ่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  
 
 

 4.1 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและติดตามผ่านระบบงานรับสมัครที ่ www.entry.ubu.ac.th    
 4.2 Download ข้อมูลผู้สมัครและคะแนนเฉล่ีย (GPAX) 4-5 ภาคเรียน และคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระของผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกในสังกัดสถานศึกษาทุกคน  เพ่ือนําส่งให้มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบผ่านระบบ www.enry.ubu.ac.th  และ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตามปฏิทินการคัดเลือกของแต่ละวิธีรับที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 4.3 ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาของนักเรียนในสังกัดได้ตลอดเวลาผ่านระบบ 
www.entry.ubu.ac.th ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่านให้แล้ว สามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ งาน
รับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353120 , 045-353122 , 045-353223-4 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบการสมัครของโรงเรียน 
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วิธีการและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2560 
เพื่อคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาของแต่ละวิธีรบัในแตล่ะคณะ/สาขา   โดยมีวิธีการและเกณฑ์  ดังนี้ 
 
  
      1.1 วิธีรับผ่านส่วนกลางเป็นไปตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  
GPAX O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)  คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และ
คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT)   

 1.2 วิธีรับตรง โดยคณะ/หลักสูตร กําหนดองค์ประกอบในการพิจารณา จากรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับคณะ/หลักสูตรกําหนด  
   1.2.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม    

      1.2.2 คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)    
        1.2.3 คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test)  
        1.2.4 คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา   
          1.2.5 ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
         1.2.6 ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
         1.2.7 ผลการประเมินวัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด  
        1.2.8 การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

          1.2.9 ผลการสอบสัมภาษณ์    
 
     

 วิธีการรับเข้าศึกษา  การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วิธี คือ   
 2.1 วิธีรับผ่านส่วนกลาง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ทปอ. 
กําหนด  2.2 วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยแบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ   

 2.2.1 วิธีรบัตรงตามพืน้ที่  ได้แก่ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  ทั่ว
ประเทศ โดยกําหนดพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังน้ี   
  2.2.1.1 รับตรงพื้นที่ภาคอีสาน  โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน  ที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
     2.2.1.2 รับตรงพื้นที่ภาคอ่ืน  โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและ 
การดําเนินชีวิต  
      

1. องค์ประกอบท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาคัดเลือก 

2. วิธีการและเกณฑ์ในการคดัเลือก   
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วธีิการและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
๑.๒.๒ วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณข์อง 
 
    2.2.1.3 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ ประมาณ ร้อยละ 30 ของจํานวนรับวิธีรับตรง โดย
กําหนดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
     (1) กลุ่มผู้ มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการ กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม เรียนดีชนบท ส่งเสริม ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์  โควตาเพาะพันธ์ุปัญญา โควตาโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และโครงการรักษ์เกษตร 
 (2) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา
กับบริษัท CPALL จํากัด โควตาทุนชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 (3) กลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนและรองรับกลุ่มวัยทํางาน ได้แก่ โควตารับตรงทั่วไป โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  
และโครงการพิเศษ  
         2.3 วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง และรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/
หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ กําหนดจํานวนรับไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิต
ประจําปี ทั้งน้ี ไม่นํามารวมกับแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2. วิธีการและเกณฑ์ในการคดัเลือก (ต่อ) 
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 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ ทางเว็บไซต์  
www.entry.ubu.ac.th ตามกําหนดการ ดังต่อไปนี้ 

  - โควตากลุ่มผูมี้ความสามารถพิเศษ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 
  - โควตารับตรงตามพ ื้นที ่ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  - โควตารับตรงท่ัวไป , โควตารับตรงตามพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
คณะเภสชัศาสตร์ ในวันที ่25 มกราคม พ.ศ. 2560 

- โควตาโครงการพิเศษคณะเภสชัศาสตร ์ในวันที ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 

 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ  เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลา ดังต่อไปนี ้
  - โควตากลุ่มผูมี้ความสามารถพิเศษ เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้าม)ี  
ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
       - โควตารับตรงตามพ ื้นที่ เข้าสอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี)  วันที ่15  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 

       - โควตารับตรงทั่วไป , โควตารับตรงตามพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวชิาการ หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต         
คณะเภสัชศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี)  วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
        - โควตาโครงการพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เขา้สอบสัมภาษณ์ วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2560  
  (โปรดศึกษากําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์อีกคร้ัง)           
 

  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามวันเวลา ดังต่อไปนี้ 
   - โควตากลุ่มผูมี้ความสามารถพิเศษ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 
   - โควตารับตรงตามพื้นที่  ในวันที่  25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
  - โควตารับตรงทั่วไป , โควตารับตรงตามพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต       
คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2560 

- โควตาโครงการพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตากลุ่มผู้มี 
ความสามารถพิเศษ วธิีรับตรงตามพื้นที ่ โควตารับตรงทั่วไป และโควตาโครงการพิเศษ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 

 
  
    
 

การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบความรู้ทางด้านวชิาการ 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  

1.การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ   

2.การสอบสัมภาษณ ์และการทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ 

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา 

http://www.entry.ubu.ac.th�
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     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จะต้อง download 
แบบฟอร์มชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th และติดต่อชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันเวลา ดังต่อไปน้ี 
     - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
     - โควตารับตรงตามพืน้ที ่ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
     - โควตารับตรงท่ัวไป ระหว่างวันที่ 10 -  28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560   
  - โควตารับตรงตามพืน้ที่ และโควตาโอลมิปิกวิชาการ  หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
ระหว่างวันที่ 10 - 19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
     - โควตาโครงการพิเศษคณะเภสชัศาสตร ์ระหว่างวันที ่11 - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
 หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียกอันดบั
สํารองเป็นผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาเพิ่มเติมตามทีน่ั่งที่ว่างลงตามลําดับ 
 
 
 ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาที่ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาตามข้อ 4 และมีความประสงค์จะขอสละสิทธ์ิจะต้อง 
ย่ืนคําร้องขอสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตากลุ่มผูม้ีความสามารถพิเศษ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ 
โควตารับตรงท่ัวไปสามารถย่ืนคําร้องด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวันเวลา ดังน้ี 
 - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
 - โควตารับตรงตามพืน้ที ่ ภายในวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2560 
 - โควตารับตรงท่ัวไป ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
 - โควตารับตรงตามพืน้ที่ และโควตาโอลมิปิกวิชาการ หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 
 - โครงการพเิศษเพื่อผลิตเภสัชกร ภายในวันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2560 
    โปรดศึกษา วัน เวลา และขัน้ตอนการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศท่ีหลักสูตรกําหนด หากเกิน
กําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารและตัดสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 
 
 ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาที่ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และมีคณุสมบัติเฉพาะตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา
กลุ่มผูม้ีความสามารถพิเศษ โควตารับตรงตามพ้ืนที่ และโควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2560 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบในภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังกล่าว จะดําเนินการให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้ันตอนต่อไป 

4.การยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา 

5. การสละสิทธิ์เขา้ศึกษา 

6. การตรวจสอบคุณสมบัติเข้าศึกษา 
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    มหาวิทยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2560 

หากพบว่าผู้ใดผ่านการคัดเลือกได้เปน็ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษา แต่ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตาม     

ที่คณะ/สาขาวิชานัน้ ๆ กําหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่รบัเข้าศึกษา และแม้ว่าหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูส้มัครคนใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย จะถือว่าการรับบุคคลเขา้ศึกษาโดยวิธีรับตรง ครัง้นี้เป็นโมฆะ  และจะถอนสทิธิ์การ
เป็นผู้มีสทิธิเ์ขา้ศึกษาตามขัน้ตอนต่อไป 
      ทั้งน้ี  ให้ผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th พร้อมสั่งพิมพ์แบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารนําส่งมหาวิทยาลัยฯ  ตามกําหนดการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในเดือนเมษายน -  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
         2.1 เงื่อนไขการทําสัญญาของคณะเภสชัศาสตร ์
     ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560  นักศึกษาใหมท่ั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ ประจําปี
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 ทุกคนที่จะเขา้ศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องทําสัญญาผูกพันการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ โดยสัญญาน้ีเป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว คือ เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์สําเรจ็การศึกษาแลว้ คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ได้จัดสรรให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปปฏิบัติราชการ เพ่ือชดใช้ทนุในส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยมีเกณฑ์การจัดสรร คือ ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร ต้องมีตําแหน่งว่างสามารถบรรจุ
นักศึกษาผู้ทําสัญญาฯ ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติราชการในวันที่รายงานตัวปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน 2 ปี ทั้งน้ีให้ผู้มสีิทธ์ิ
เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น จัดหาผู้ค้ําประกัน หรอืหลักทรัพย์ค้ําประกันสัญญามาในวันทําสัญญา ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ในภายหลัง 
 

 

การรายงานตัวเข้าศึกษาและรับทุนการศึกษา 
1.การรายงานตัวเข้าศึกษา   

2.เงื่อนไขทุนและสัญญา   
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ภาคผนวก 
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ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 
คณะ/ประเภทสาขา ค่าใช้จ่ายต่อภาค

การศึกษา 
อัตราคา่ยืนยันสิทธิ์

เข้าศึกษา 

1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1.1 คณะวิทยาศาสตร์ 13,000 6,500 

1.3 คณะเกษตรศาสตร์ 15,000 7,500 

1.4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32,000 10,000 

2.กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

2.1 คณะนิติศาสตร์ 17,500 8,750 

2.2 คณะรัฐศาสตร์ 17,000 8,500 

2.3 คณะศิลปศาสตร์ 12,000 6,000 

2.4 คณะบริหารศาสตร์  17,500 8,750 

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

       - ภาคปกติ 15,000 7,500 

       - ภาคพิเศษ 30,000 10,000 

(ยกเว้น หลักสตูรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 40,000 10,000 

3.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 41,500 10,000 

3.2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสูตร  
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

 
42,000 10,000 

3.3 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสูตร  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) 18,000 9,000 

4.คณะเภสัชศาสตร์   

      - ภาคพิเศษ 45,000 10,000 

      - ภาคปกติ 29,500 10,000 
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นโยบายมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี...    

  
 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีมีนโยบายให้นกัศกึษาใหม ่ชัน้ปีท่ี 1  เข้าพกัในหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ทกุคน  ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลยัต้องการท่ีจะให้นกัศกึษาใหม่ทกุคนเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกนั    มีความสะดวกสบาย  
อยูใ่กล้สถานท่ีเรียน  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ ร่วมดําเนินโครงการและกิจกรรม     น้องใหม่ตา่งๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด   โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําหอพกัดแูลตลอด 24 ชัว่โมง 

  
  

  
     เป็นอาคารหอพกันกัศกึษา 8 หลงั มีทัง้ห้องปรับอากาศ ห้องพดัลม ห้องธรรมดา   

บรรยากาศโดยรอบมีการจดัภมูิทศัน์สวยงาม  ร่มร่ืน  เน้นความโลง่  โปร่ง  สบาย 
สามารถรองรับนกัศกึษาได้ทัง้หมด 2,416 คน แบง่เป็น ชาย  578 คน หญิง 1,838 คน  
มีอาคารสํานกังานหอพกัสําหรับอํานวยความสะดวกและให้บริการตา่ง ๆ แก่นกัศกึษา  เช่นการปฐมพยาบาล 
เบือ้งต้นและสามารถนําสง่โรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชัว่โมง การบริการด้านไปรษณีย์ / งานดแูลและซอ่มบํารุง /  
อํานวยความสะดวกและให้คําปรึกษาในด้านตา่ง ๆ มีลานจอดรถกว้างขวาง  ภายในบริเวณของหอพกั (Safety Zone  
พร้อมกล้องวงจรปิดทัว่ทัง้บริเวณหอพกั) มีร้านค้ามนิิมาร์ท / ซุ้มขายเคร่ืองด่ืมและขนมไว้คอยบริการแก่นกัศกึษา 
อยูใ่กล้ศนูย์อาหาร  ศนูย์กีฬา  สนามกีฬา  อาคารกิจกรรมนกัศกึษาและศนูย์สขุภาพชมุชน 
มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมแมบ้่านทําความสะอาดประจําทกุอาคารและบริเวณโดยรอบ 

 
 

มีรถโดยสารประจําทางวิง่ผา่นตลอดทัง้วนั  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําหอพกั  กรรมการหอพกั   ประจําทกุหอพกั 
มีกล้องโทรทศัน์วงจรปิด สําหรับบนัทกึภาพเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ภายในหอพกั ตลอด 24 ชัว่โมง  มีบริการเคร่ืองซกัผ้า
แบบหยอดเหรียญ   มีห้องโถงสําหรับพกัผอ่นดโูทรทศัน์และห้องอา่นหนงัสือปรับอากาศ 
มีเคเบิล้ทีวี และโทรศพัท์สาธารณะ   มี Free  wireless  Internet (ubu wifi) 

  
 

ความสะดวกสบายและส่ิงอาํนวยความสะดวกของหอพักนักศึกษา  

บริเวณโดยรอบหอพัก 

ภายในหอพัก 
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อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก 
ภายในห้องพกั  ประกอบด้วย  

  เตียงนอนพร้อมท่ีนอน  ตู้ เสือ้ผ้าโต๊ะอา่นหนงัสือพร้อมเก้าอี ้
ห้องนํา้ เป็นห้องนํา้แบบแยกสว่น  สามารถทําธุระสว่นตวัพร้อมกนัได้  

  3 คน แบง่เป็น  สว่นอาบนํา้สว่นห้องส้วม  และสว่นแตง่ตวัเป็นกระจก 
  และอา่งล้างหน้า (มีทัง้แบบห้องนํา้ภายในห้องและห้องนํา้รวม) 
มีระเบียงหลงัห้องเพ่ือออกไปชมบรรยากาศภายนอกและตากผ้า  
มีเคร่ืองรับสญัญาณเตือนภยัไฟไหม้ 

ภายในห้องพัก (ห้องนอน) 

ประเภทหอพกั ประเภท ชือ่หอพกั พกั/หอ้ง ราคา/ปี ราคา/เทอม1 ราคา/เทอม2 

ห้องปรับอากาศ 
(ห้องนํา้ในตวั) 

หญิง ลีลาวดี 1 

2 คน 20,830 10,830 10,000 

3 คน 14,164 7,497 6,667 

4 คน 10,830 5,830 5,000 

ชาย ราชาวดี 4 

2 คน 20,830 10,830 10,000 

3 คน 14,164 7,497 6,667 

4 คน 10,830 5,830 5,000 

ห้องพดัลมใหม่ 
(ห้องนํา้ในตวั) 

หญิง ลีลาวดี 2 

2 คน 18,030 9,280 8,750 

3 คน 12,198 6,364 5,834 

4 คน 9,280 4,905 4,375 

หญิง ราชาวดี 3 

2 คน 18,030 9,280 8,750 

3 คน 12,198 6,364 5,834 

4 คน 9,280 4,905 4,375 

หอพกัสวสัดิการ  
(ห้องนํา้ในตวั) 

หญิง ราชพฤกษ์ 1 4 คน 6,030 3,530 2,500 

หอพกัสวสัดิการ  
(ห้องนํา้รวม) 

หญิง ราชาวดี 1 4 คน 5,530 3,280 2,250 

หญิง ราชาวดี 2 4 คน 5,530 3,280 2,250 

ชาย ราชพฤกษ์ 2 4 คน 5,530 3,280 2,250 

    หมายเหตุ : สมัครพักเป็นรายปี สามารถแบ่งชาํระเป็นรายเทอมได้ 

                   การชําระเงิน ตามท่ีฝ่ายหอพกันกัศกึษากําหนดเทา่นัน้ 

อัตราค่าบาํรุงหอพกันักศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
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1. นักศึกษาชายแต่งกายในเวลาปกติ  
    1.1 ชุดนักศึกษา ใช้ในงานพิธีการ การสอบ และการติดต่อราชการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1.1 เสื้อทําด้วยผ้าขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเช๊ิต แขนสัน้หรือแขนยาว 
 1.1.2 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า 
 1.1.3 เนคไท แบบของมหาวิทยาลัยหรือแบบของคณะ 
 1.1.4 เข็มขัดทําด้วยหนังเกลี้ยงสีดํา ขนาดพอเหมาะกับหัวเข็มขัด ซึ่งหัวเข็มจัดเป็นรูปตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หรือตราประจําคณะ 
 1.1.5 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา 
    1.2 ชุดสุภาพ ใช้ในทุกบริเวณในมหาวิทยาลัย ยกเว้น หอพักนักศึกษาและสนามกีฬา เพ่ือเข้าช้ันเรียน และสอบวิชา
ปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.2.1 เสื้อ เสื้อเช้ิตสีสุภาพหรือเสื้อสีเพ่ือวิชาปฏิบัติการ 
 1.2.2 กางเกง ขายาวสีสุภาพ 
 1.2.3 รองเท้า หุ้นส้นสสีุภาพ 
2. นักศึกษาหญิงแต่งกายในเวลาปกติ 
    2.1 ชุดนักศึกษา ใช้ในงานพิธีการ การสอบ การติดต่อราชการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1.1 เสื้อ ทําด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบเช้ิตปลายแหลม แขนสั้นเหนือศอก เดินตะเข็บคู่  
ติดกระดุมทําด้วยโลหะสีเงินหรือทองตรามหาวิทยาลัย 4 เม็ด หน้าอกด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย 
 2.1.2 กระโปรง ทําด้วยผ้าสีดํา ความยาวเหนือเข่าไม่เกิน 4 เซนติเมตร 
 2.1.3 เข็มขัด ทําด้วยหนังเกลี้ยงสีดํา ขนาดพอเหมาะกับหัวเข็มขัด ซึ่งหัวเข็มขัดควรเป็นตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หรือตราประจําคณะ 
 2.1.4 รองเท้าหุ้นส้นสีขาวหรือสีดํา 
    2.2 ชุดสุภาพ ใช้ในทุกบริเวณในมหาวิทยาลัย ยกเว้นหอพักนักศึกษาและสนามกีฬา เพ่ือเข้าช้ันเรียน และสอบวิชา
ปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.2.1 เสื้อ เสื้อเช้ิตสีสุภาพหรือเสื้อสีเพ่ือวิชาปฏิบัติการ 
 2.2.2 กางเกง ขายาวสีสุภาพ 
 2.2.3 กระโปรง สีดํา ความยาวเหนือเข่าไม่เกิน 4 เซนติเมตร 
 2.2.4 รองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้นสีสุภาพ 

การแต่งกายของนักศึกษา 
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รายนามผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา :     
   รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  
                  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
         ดร.รัชดา โสภาคะยัง  
                  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
                  นายอัมพล  พันธ์ุวงศ์ 
   (ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา) 
 
ตรวจสอบและรับรองข้อมูล : 
   รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ/หลักสูตร 
   งานวิชาการ  ทุกคณะ/หลักสูตร 
 
รูปเล่ม/จัดพิมพ์  :  
   - บุคลากรงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
    นางวิชชุดา  มงคล   หัวหน้างานรับเข้าศึกษา 
   นายบดินทร์  รัตนโสภา  นักวิชาการศึกษา 
   นายจักรพงศ์  เพ็งพุฒ  นักวิชาการศึกษา 
   นางสาวกฤษณา เสียงใส  นักวิชาการศึกษา 
   นายอภิสิทธ์ิ  ชาวกล้า  นักวิชาการศึกษา 
   นายธีระพงศ์  ดีไธสง   นักวิชาการศึกษา 
   นางเดือนดารา        รัตนกาสาว์         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   นายภีรติ  กระแจะจันทร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   นางสาวพรรณราย  วงษ์พันเสือ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร    
   
สถานทีพ่ิมพ์ :  
   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวนท่ีพิมพ ์:   
   15,000 เล่ม  
เดือน/ปีทีพ่ิมพ์ :  
   มิถุนายน  2559 
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