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    การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี 2 วธีิ คือ วธีิรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) และวธีิรับตรง  ดงันี ้ 
        1.วธีิรับผ่านส่วนกลาง การคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาจะดําเนินการการคดัเลอืกจากองค์ประกอบท่ี  ทปอ. กําหนด  
โดยกําหนดสดัสว่นประมาณร้อยละ 20  
 2.วธีิรับตรง การคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาจะดําเนินการการคดัเลอืกโดยมหาวิทยาลยักําหนดประมาณร้อยละ 80   
จากแผนการรับท่ีกําหนด โดยแบง่เป็น 2 วิธี  ได้แก่  วิธีรับตรงตามพืน้ท่ีและวิธีรับตรงตามโควตา มีรายรายละเอียดดงันี ้ 
            2.1 วธีิรับตรงตามพืน้ที่  เป็นการสอบคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาจากพืน้ท่ีตา่งๆ ได้แก่ พืน้ท่ีอีสาน และพืน้ท่ี 
ภาคอ่ืน  ประมาณร้อยละ 75 ดงันี ้
          (1) รับตรงพืน้ที่ภาคอีสาน  โดยการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขต
พืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์   
นครราชสีมา ชยัภมูิ มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบวัลําภ ูอดุรธานี หนองคาย และจงัหวดั 
บงึกาฬ  
  (2) รับตรงพืน้ที่ภาคอ่ืน โดยการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นทกุจงัหวดัของประเทศไทย ยกเว้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวฒันธรรมและ
การดําเนินชีวติ  
     2.2 วธีิรับตรงตามโควตา เป็นการคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  
พนัธกิจ และอตัลกัษณ์ของคณะ มหาวิทยาลยัและประเทศ ประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนรับวิธีรับตรง โดยกําหนดเป็น  
2 กลุม่ ได้แก่  
             กลุ่มที่ 1  กลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประมาณร้อยละ 25 
ของจํานวนรับตามโควตา  เชน่ โควตาทนุช้างเผือก ทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ โอลมิปิกวิชาการ  กีฬา  ศิลปวฒันธรรม เรียนดี
ชนบท สง่เสริมนกัเรียนผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม   สง่เสริมผู้ มีอจัฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สิง่แวดล้อม โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา  โควตาขยายโอกาสทางการศกึษา และโครงการคดัเลอืกผู้ มีความสามารถพิเศษ
ตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลกัสตูร โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุม่ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น 
โควตาทนุชายแดนภาคใต้ โครงการผลติแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โครงการเรียนลว่งหน้า โครงการมหาวิทยาลยั โรงเรียน
และชมุชน โครงการรักษ์เกษตร  เป็นต้น  
      (1) โควตาทุนเรียนดวีทิยาศาสตร์ การคดัเลอืกนกัเรียนตามโครงการพฒันากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ 
(ทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย ระยะท่ี 2 ปี 2552-2562) เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งท่ีประชมุคณบดี
วิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้ทนุศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์อยา่ง
ตอ่เน่ืองตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรี-โท-เอก แก่ผู้ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และมุง่มัน่ท่ีจะ ปฏิบติังาน ใน
สถาบนัอดุมศกึษา โดยมีเป้าหมายสร้างกําลงัคนระดบัปริญญาเอกเพ่ือปฏิบติังานในสถาบนัอดุมศกึษา โดยเร่ิมให้ทนุ
ตัง้แตปี่งบประมาณ 2552 เป็นต้นมา   

W W W . E N T R Y . U B U . A C . T H  
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         (2) โควตาโอลิมปิกวิชาการ  การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีภมูิลําเนาและท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆ 
ครอบคลมุทัว่ประเทศจะต้องผา่นการอบรมคา่ย 1 และ/หรือคา่ย 2 ของคา่ยโอลมิปิกวิชาการของศนูย์ สอวน.                  
ทัว่ประเทศ โดยมีคณุสมบตัติามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด และได้รับการสนบัสนนุการศกึษาภายใต้เง่ือนไขการรับทนุ  
ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
            (3) โควตาเรียนดชีนบท  โดยการคดัเลือกนกัศกึษาจากนกัเรียนท่ีเรียนดีและมีภมูิลําเนาในชนบทเพ่ือเป็น
การสง่เสริมให้มีการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของท้องถ่ินคืนสูช่มุชนอยา่งแท้จริง  ให้การดําเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคดัเลือกบคุคล  เข้าศกึษาระหวา่งมหาวิทยาลยั สถานศกึษา 
องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้  การดําเนินการรับสมคัรและการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา 
ให้เป็นไปตามท่ีขัน้ตอนวิธีการ และหลกัเกณฑ์  ท่ีมหาวทิยาลยักําหนด  
               (4) โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม  โดยการคดัเลือกนกัศกึษา
จากนกัเรียนท่ีเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม ในสงักดัสถานศกึษาตา่งๆ  ให้เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั  เพ่ือเป็นการ
สง่เสริมให้มีการผลติบณัฑิตท่ีดีเดน่ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ
ให้การดําเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาระหวา่ง
มหาวิทยาลยั สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้การดําเนินการรับสมคัรและ 
การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาให้เป็นไปตามท่ีขัน้ตอน  วธีิการ  และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยักําหนด  
              (5) โควตาส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม เป็นการ
คดัเลือกนกัเรียนท่ีอยูใ่นโครงการ วคทส. ของสถานศกึษาท่ีลงนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีในพฒันา
และสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนห้องเรียน วคทส. โดยมีคณุสมบตัติามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด   
            (6) โควตาโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  การคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนท่ีสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) องค์การ
ปกครองท้องถ่ิน(อปท.) และเอกชน 10 โรงเรียนในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ และยโสธรท่ีเข้าร่วมโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญาตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีกบัสํานกักองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว) และธนาคาร
กสกิรไทย ในการเป็นศนูย์พ่ีเลีย้งการดําเนินงานโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา และได้รับการสนบัสนนุเงินทนุในการทําโครงงานบน
ฐานวิจยั (Research-Based Learning : RBL) ด้านตา่งๆ รวมทัง้จดัการอบรม การประชมุทางวิชาการ    เพ่ือเป็นการสนบัสนนุ
ให้นกัเรียนท่ีได้รับการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแล้วได้รับโอกาสทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาและเพิ่มจํานวนบณัฑิตท่ี
มีคณุภาพออกไปสูภ่าคสงัคมตอ่ไป โดยมีคณุสมบตัติามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 
            (7) โควตาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลักสูตร การคดัเลือก
นกัเรียนผา่นการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ในรายวิชาและระดบัท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด  อาทิ
เช่น ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และอ่ืนๆ ท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด และจดัให้มี
ทดสอบวัดระดบัความสามารถต่อเน่ือง  ซึ่งผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบจะได้รับการประเมินการเลื่อนระดบัผลการประเมิน
ทดสอบความรู้ทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองและสามารถนําผลการประเมินย่ีนสมคัรเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีได้
ตามเง่ือนไขท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนดตอ่ไป        
    (8) โควตากีฬา  การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีภมูิลําเนาและท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆ ครอบคลมุ                       

ทัว่ประเทศ จะต้องเป็นผู้ มีความสามารถพเิศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัร 

ตามคณะ/สาขาวิชากําหนด       



 

  

  

         (9) โควตาศิลปวัฒนธรรม การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีภมิูลําเนาและท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆครอบคลมุ                     
ทัว่ประเทศ จะต้องเป็นผู้ มีความสามารถพิเศษทางด้านศลิปวฒันธรรมตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและมีคณุสมบตั ิและเง่ือนไขการสมคัร
ตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

            (10) โควตาโครงการส่งเสริมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์  เป็นโครงการนีท่ี้สง่เสริมให้นกัเรียนและครูได้ทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีและหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการยวุวิจยั
ยางพารา  สนบัสนนุให้ครูและนกัเรียนทําวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัยางพาราในกบัยางพาราในทกุมิต ิ   ทกุสาขาวิชา คณุสมบตัิ
ของผู้ เสนอโครงการ คณุครูผู้สอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ในสถาบนั  การศกึษาของรัฐและเอกชน  และ 
โครงงานนกัวิจยัรุ่นเยาว์  เป็นต้น  

            กลุ่มที่ 2 กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  
 (1) โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program)  สําหรับนกัเรียนท่ีเข้าเรียนโครงการเรียนลว่งหน้ากบั
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  โดยจะต้องผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด    
               (2) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  หมายถึง   โครงการผลติแพทย์ตามข้อตกลงความร่วมมือ  
ด้านการผลติแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบทระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธิการ    
 (3) โควตาโครงการมหาวทิยาลัย  โรงเรียนและชุมชน  เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัโรงเรียน
และชมุชนเพ่ือเป็นการบรูณาการภารกิจพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน  ใต้เง่ือนไขการรับทนุท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  โดยคดัเลือก
นกัศกึษาจากนกัเรียนจากการพฒันาโครงงานของนกัเรียนเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัและจะสานตอ่โครงงานในระหวา่งท่ี
ศกึษาในมหาวทิยาลยั  ทัง้นี ้ โครงงานท่ีนกัเรียนเสนอเพ่ือให้มหาวิทยาลยัคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่จะต้องเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้น      
การพฒันาชมุชนเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนให้กบัชมุชนในอนาคตเพ่ือเป็นการผอ่นพระราชภาระ 
ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  เร่ือง การพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน    
       (4) โควตาโครงการรักษ์เกษตร  หมายถงึ โครงการท่ีดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาตามแผนพฒันาการศกึษาของชาต ิซึง่มุ่งท่ีจะเพิ่มโอกาสทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ให้แก่สว่นท้องถ่ินมาก
ขึน้ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  เห็นควรให้การสง่เสริมนกัเรียนมธัยมศกึษาในท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
การเกษตร โครงการยวุเกษตร หรือเป็นบตุรหลานของเกษตรกรในพืน้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิหรือบิดามารดา มีอาชีพเกษตรกรรมได้เข้าศกึษา
ในสาขาวิชาตา่ง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีการศกึษา 2559 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและ
ศกัยภาพของผู้ผลติทางการเกษตร ให้สามารถแขง่ขนัในระดบัมหภาคได้                               
                   กลุ่มที่ 3  กลุ่มขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่  
    (1)  โควตาโครงการพเิศษ  หมายถงึ  คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาท่ีตอบสนองนโยบายทางการศกึษาสําหรับผู้ ท่ีไม่ผา่น
การคดัเลือกเข้าศกึษาโดยวิธีรับตรง  รับผา่นสว่นกลาง และวิธีรับตรงประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ได้
ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
 (2) โควตาศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  เป็นการดําเนินการรับนกัศกึษาเข้าศกึษาตอ่ในสงักดัคณะ/
หลกัสตูรตา่ง ๆ โดยศกึษาเพิ่มเตมิ  เทียบโอนผลการเรียนรู้  เพ่ือตอบสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาจากผู้ ท่ีสนใจ                  
เข้าศกึษาในระดบัการศกึษาตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  ทัง้นี ้ หลกัเกณฑ์การตดัสนิคดัเลือกเป็นไปตามประกาศ               
ของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี     
             กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักศึกษาต่างชาต ิ เป็นการดําเนินการรับนกัศกึษาโดยวิธีรับตรงและรับผา่นความร่วมมือระหวา่งคณะ/
หลกัสตูร กบัสถาบนัการศกึษาและองค์กรตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือเข้าศกึษาในสงักดัคณะ/หลกัสตูรตา่งๆ   



 

  

  

 

 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจาํปีการศกึษา 2559  

การใช้คะแนนทดสอบ GAT / PAT ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

ประเภทการสอบ  กจิกรรม กาํหนดการ 

การสอบ GAT/PAT ครัง้ท่ี 1/2559    รับสมคัรสอบ 1 - 20 กนัยายน 2558 

กําหนดการสอบ 29 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 

ประกาศผลสอบ 12 มกราคม 2559 

การสอบ GAT/PAT ครัง้ท่ี 2/2559 รับสมคัร 6 - 25 มกราคม 2559 

กําหนดการสอบ 5 - 8 มีนาคม 2559 

ประกาศผลสอบ 12 เมษายน 2559 

9 วิชาสามญั  รับสมคัร 1 - 20 ตลุาคม 25558 

กําหนดการสอบ 26 - 27 ธนัวาคม 25558 

ประกาศผลสอบ 8 กมุภาพนัธ์ 2559 

รับสมคัร ตามปฏิทิน สทศ. 

กําหนดการสอบ 6 - 7 กมุภาพนัธ์ 2559 

ประกาศผลสอบ 21 มีนาคม 2559 

การสอบ O-NET 25578 

สําหรับผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ระดบัปริญญาตรี   ประจําปีการศกึษา 2559 
กําหนดไว้ ดงันี ้ 
 1.สําหรับผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ระดบัปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง   
รับผา่นสว่นกลาง และ วิธีรับตรงตามโควตา ประจําปีการศกึษา 2559  จะต้องมีผลการทดสอบวิชา GAT / PAT   
เพ่ือนําคะแนนมาใช้ในการคดัเลือกตามปฏิทินการรับสมคัรคดัเลือกของมหาวิทยาลยัโดยใช้คะแนนทดสอบท่ีมีคะแนน
สงูสดุก่อนวนัท่ีมหาวทิยาลยัประมวลผลการคดัเลือกวธีิรับตรงโดยพืน้ท่ีและวิธีรับตรงตามโควตาตามท่ีคณะ/สาขาวิชา
กําหนด โปรดศกึษาข้อกําหนดการใช้คะแนนทดสอบ GAT / PAT ประกอบการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาของคณะ/สาขา
ตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในคณุสมบตัขิองแตล่ะคณะ/สาขา  และตารางแสดงการใช้คะแนนทดสอบ GAT / PAT ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัอีกครัง้  
          อนึง่  สําหรับผู้สมคัรประเภทรับตรงโดยวธีิโควตาตา่ง ๆ ต้องมีคณุสมบตัติามเง่ือนไขประเภทโควตานัน้ ๆ กําหนด 
จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีเง่ือนไขกําหนดประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิด้วย 

        2.สําหรับการรับผา่นสว่นกลาง (Admissions) ผู้สมคัรใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT สงูสดุ  ตามท่ีคณะ/สาขาวิชา
กําหนด ตามประกาศองค์ประกอบการคดัเลือกในระบบรับผา่นสว่นกลาง รายละเอียดในตารางแสดงองค์ประกอบในการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ระบบรับผา่นสว่นกลาง ประจําปีการศกึษา 2559  ทัง้นี ้ สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดระบบรับสมคัร ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559  และประกาศผลการคดัเลือกระบบ 
กลาง (Admissions) ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559  



 

  

  

กจิกรรม วัน เดือน ปี 

ประชาสมัพนัธ์ ผา่นสถานศกึษา / เว็บไซต์ / ส่ือประเภทตา่งๆ     มิถนุายน  2558  

รับสมคัรผา่นระบบคดัเลือกของมหาวิทยาลยั ท่ีเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th       1 กรกฎาคม - 20  สงิหาคม 2558   

ผู้สมคัรตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมคัร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ พร้อมนําสง่หลกัฐาน 
การสมคัรตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (ตามโควตาท่ีสมคัร กรณีสมคัร มากกวา่   
1 โควตา  ให้แนบหลกัฐานตามท่ีโควตานัน้กําหนดคณุสมบตัใิห้ครบถ้วน   
โดยนําสง่มายงั งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา ทางไปรษณีย์ตามกําหนด  

 1 กรกฎาคม - 21  สงิหาคม 2558   
 
 

ผู้สมคัรนําสง่หลกัฐานประกอบการพิจารณาคณุสมบตัผิู้สมคัร (ท่ีโควตากําหนด)  
ทางไปรษณีย์  ระหวา่งวันที่ 1 กรกฎาคม - 20  สิงหาคม 2558 (โดยดจูากวนัท่ีประทบัตรา
ไปรษณีย์) กรณีประทบัตราไปรษณีย์เกนิกาํหนด มหาวทิยาลัยจะถือว่าส่งหลักฐาน
หลังกาํหนด และไม่มีสิทธ์ิเข้าสู่ระบบการคัดเลือกของมหาวทิยาลัยตามขัน้ตอน
ต่อไป 

สง่ทางไปรษณีย์  
  1 กรกฎาคม - 20  สงิหาคม 2558   

ผู้สมคัรนําสง่หลกัฐานประกอบการพิจารณาคณุสมบตัผิู้สมคัร (ท่ีโควตากําหนด)  
ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23  สิงหาคม 2558  เท่านัน้ 
หมายเหตุ กรณีตดิต่อนําส่งด้วยตนเอง ภายหลังวันที่ 23  สิงหาคม 2558  
มหาวทิยาลัยจะไม่รับหลักฐานและไม่มีสิทธ์ิเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของ
มหาวทิยาลัยตามขัน้ตอนต่อไป 

สง่ด้วยตนเอง 
  1 กรกฎาคม - 23  สงิหาคม 2558   

ผู้สมคัรตรวจสอบข้อมลูการสมคัร การชําระเงิน และข้อมลูนําสง่เอกสารการสมคัรและผลการ
ตรวจสอบคณุสมบตั ิ ด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
(หากพ้นกําหนดแล้ว มหาวิทยาลยัจะถือวา่ข้อมลูมีความถกูต้องสมบรูณ์)     

 1 กรกฎาคม - 20  สงิหาคม 2558   

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     31 สงิหาคม 2558     

สอบสมัภาษณ์   7 กนัยายน 2558     

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  15 กนัยายน 2558     

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยนัสิทธ์ิเข้าศกึษา  ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทัว่ประเทศ (เลือกยืนยนัสทิธ์ิได้ 1 สาขาวิชาเทา่นัน้) กรณียืนยนัสทิธ์ิเลือกสาขาวิชาแล้ว จะ
ถกูตดัสทิธ์ิการเป็นผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาและอนัดบัสํารองสาขาวชิาอ่ืนๆ ทนัที) และถกูตดัสทิธ์ิ
การเข้าสูก่ารคดัเลือกของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีท่ีจะดําเนินการคดัเลือกเพิ่มเตมิภายหลงั
ตอ่ไป 

15 - 30 กนัยายน 2558 

 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ปฏทินิการดาํเนินการ 



 

  

  

กิจกรรม วัน เดอืน ปี 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษาในระบบ Admissions  
ปีการศกึษา 2559  

   มีนาคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ียืนยนัการเลือก
สถานศกึษาแล้วพร้อมรหสัประจําตวันกัศกึษา 

เมษายน 2559 

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกแบบฟอร์มจองหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัอบุลราชธานี          
ทางเว็บไซต์www.ubu.ac.th/~pnr/property.php 

(โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศสํานกัทรพัย์สินฯ อีกครัง้) 

เมษายน -  
พฤษภาคม 2559  

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกประวตันิกัศกึษาและแบบฟอร์มตา่ง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยักําหนด 
ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
 

เมษายน -  
พฤษภาคม 2559  

 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ประจาํปีการศกึษา 2559 (ต่อ) 

ปฏทินิการดาํเนินการ 

หมายเหต ุ โควตากลุม่ผู้ มีความสามารถพเิศษ ประจําปีการศกึษา 2559 ได้แก่ โควตาเรียนดีชนบท, โควตาสง่เสริมผู้ มี
คณุธรรม จริยธรรมฯ, โควตาศลิปวฒันธรรม, โควตา วมว., โควตาโอลมิปิกวิชาการ, โควตาสง่เสริมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
โควตานกัเรียนเรียนดีมีภาวะผู้ นํา, โควตารักษ์เกษตร และโควตากีฬา  



 

  

  

ปฏทินิการดาํเนินการ 

   วธีิรับตรงตามพืน้ที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติ คณะเภสัชศาสตร์  
และหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาํปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม วัน เดือน ปี 

ประชาสมัพนัธ์ ผา่นสถานศกึษา / เว็บไซต์/ ส่ือประเภทตา่งๆ        พฤษภาคม - มิถนุายน  2558  

รับสมคัรผา่นระบบคดัเลือกของมหาวิทยาลยั ท่ีเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     1 ตลุาคม -15 พฤศจิกายน  2558  

ผู้สมคัรตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมคัร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ      

1 ตลุาคม -15 พฤศจิกายน  2558  

ผู้สมคัรตรวจสอบข้อมลูการสมคัร การชําระเงิน ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  1 ตลุาคม -15 พฤศจิกายน  2558  

โรงเรียนนําสง่ผลการเรียนของผู้สมคัรให้กบัหาวิทยาลยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 
ตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2558   

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     25 พฤศจิกายน  2558  

สอบสมัภาษณ์  2 ธนัวาคม 2558   

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 9 ธนัวาคม 2558   

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยนัสิทธ์ิเข้าศกึษา  ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทัว่ประเทศ กรณียืนยนัสทิธ์ิเลือกสาขาวิชาแล้ว จะถกูตดัสทิธ์ิการเป็นผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาและ
อนัดบัสํารองสาขาวิชาอ่ืนๆ ทนัที และถกูตดัสทิธ์ิการเข้าสูก่ารคดัเลือกของมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานีท่ีจะดําเนินการคดัเลือกเพิ่มเตมิภายหลงัตอ่ไป 

9 –23 ธนัวาคม 2558   

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่
ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษาในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559  

   มีนาคม 2559 

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกแบบฟอร์มจองหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี           
ทางเว็บไซต์www.ubu.ac.th/~pnr/property.php 

(โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศสํานกัทรพัย์สินฯ อีกครัง้) 

เมษายน -  
มิถนุายน 2559  

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกประวตันิกัศกึษาและแบบฟอร์มตา่ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ทาง
เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
 

เมษายน -  
มิถนุายน 2559  



 

  

  

ปฏทินิการดาํเนินการ 

 โควตารับตรงทั่วไป  ประจาํปีการศกึษา 2559 

กิจกรรม วัน เดอืน ปี 

ประชาสมัพนัธ์ ผา่นสถานศกึษา / เว็บไซต์/ ส่ือประเภทตา่งๆ        พฤษภาคม - มิถนุายน  2558  

รับสมคัรผา่นระบบคดัเลือกของมหาวิทยาลยั ท่ีเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     16  พฤศจิกายน -30 ธนัวาคม 2558   

ผู้สมคัรตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูการสมคัร และชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ      

16  พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2558   

โรงเรียนนําสง่ผลการเรียนของผู้สมคัรให้กบัหาวิทยาลยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 
ตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

  16  พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2558   

ผู้สมคัรตรวจสอบข้อมลูการสมคัร การชําระเงิน ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  16  พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2558   

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th     25 มกราคม 2559 

สอบสมัภาษณ์  1 กมุภาพนัธ์ 2559 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา  ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา Download แบบฟอร์มชําระเงินยืนยนัสิทธ์ิเข้าศกึษา ทางเว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  และชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทกุสาขา 
ทัว่ประเทศ กรณียืนยนัสทิธ์ิเลือกสาขาวิชาแล้ว จะถกูตดัสทิธ์ิการเป็นผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา
และอนัดบัสํารองสาขาวิชาอ่ืนๆ ทนัที) 

10 - 22  กมุภาพนัธ์ 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่
ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษาในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559  

   มีนาคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ียืนยนัการเลือกสถานศกึษา
แล้วพร้อมรหสัประจําตวันกัศกึษา 

เมษายน 2559 

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกแบบฟอร์มจองหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี          
ทางเว็บไซต์www.ubu.ac.th/~pnr/property.php 

(โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศสํานกัทรพัย์สินฯ อีกครัง้) 

เมษายน -  
มิถนุายน 2559  

ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษากรอกประวตันิกัศกึษาและแบบฟอร์มตา่ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ทาง
เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  

เมษายน -  
มิถนุายน 2559  



 

  

  

 

     มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   กําหนดคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะของแตล่ะประเภทการรับโดยวิธีรับตรง ดงันี ้  

       1.1 เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หรือ กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้น (ปวช.)       
ชัน้ปีท่ี 3 หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีท่ี 2 ประจําปีการศกึษา 2558  และจะต้องสําเร็จการศกึษาชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้ต้น (ปวช.)หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงุ (ปวส.) เม่ือจะ เข้าศกึษา
ในมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  ในปีการศกึษา 2559 

        1.2 เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน 

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและ 

การประกอบวชิาชีพ               
        กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัตข้ิอใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1 ถงึ 1.2 คณะกรรมการจะไม่พจิารณา 

ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง ตามขัน้ตอนต่อไป  
 

  
 2.1.1 รับตรงตามพืน้ที่บริการ เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และท่ีตัง้ของ
โรงเรียนอยูใ่น 10  จงัหวดั ในเขตพืน้ท่ีบริการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย  จงัหวดัอบุลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มกุดาหาร นครพนม สกลนคร สริุนทร์ และบรีุรัมย์  ท่ีมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัรตาม
คณะ/สาขาวิชากําหนด    
 2.1.2 รับตรงพืน้ที่อีสาน  เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และท่ีตัง้ของโรงเรียนอยู่
ใน 10  จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจงัหวดัชยัภมูิ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ู อดุรธานี 
นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสนิธุ์  บงึกาฬ และมหาสารคาม ท่ีมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัรตามคณะ/สาขาวิชา
กําหนด          
                2.1.3 รับตรงพืน้ที่ภาคอ่ืน เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และท่ีตัง้ของโรงเรียนอยูใ่นจงัหวดั
ตา่งๆ ครอบคลมุ ทัว่ประเทศ (ยกเว้น  จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ท่ีมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัรตาม
คณะ/สาขาวิชากําหนด   
 
 
 เป็นการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และอตัลกัษณ์ของคณะ  
มหาวิทยาลยัและประเทศ  แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้  

1.คุณสมบัตทิั่วไป     

2.คุณสมบัตเิฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 

    

คุณสมบัตผู้ิสมัครคัดเลือก  

2.1 วิธีรับตรงตามพืน้ที่    

2.2 วิธีรับตรงตามโควตา   



 

  

  
                      
 

                     
 
    

 คณุสมบตัผิู้ มีสทิธ์ิสมคัร มีดงัตอ่ไปนี ้   
      (1.1) กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยนกัเรียนมีสทิธ์ิ
เลือกคณะวิทยาศาสตร์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
                     - มหาวิทยาลยัขอนแก่น    
                     - มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
                     - มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   (เปิดรับในสาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสกิส์ คณิตศาสตร์ และชีววทิยาเท่านัน้ )  
                    โดยผู้สมคัรสามารถเลือกสมคัรได้ 3 อนัดบั ดงันัน้  ผู้สมคัรสามารถเลือกได้เพียง  2  อนัดบั สําหรับผู้ ท่ีเลือก
สมคัรในสาขาวิชาท่ีไมไ่ด้เปิดสอนในสถาบนัท่ีเลือกจะหมดสทิธ์ิในอนัดบัท่ีเลือกนัน้  
 (1.2) มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียรวมทกุวิชาในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจนถึงวนัสมคัร (GPAX)  
4 ภาคเรียนไมต่ํ่ากวา่ 3.00  โดยได้คะแนนเฉล่ียในหมวดวิชาเคมี หรือ  ชีววิทยา หรือ  ฟิสกิส์ หรือ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษไมต่ํ่ากวา่ 3.00  และเม่ือจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํ่ากวา่  
3.00 ด้วย  
   (1.3) ผู้ ท่ีเคยร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบักลุม่โรงเรียนระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ  
หรือระดบันานาชาตจิะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 
        
 ในระหวา่งรับทนุของโครงการฯ ในทกุระดบัการศกึษา  จะต้องไมส่มคัรหรือรับทนุการศกึษาจากโครงการอ่ืนใด  
หากต้องการสมคัรรับทนุอ่ืนจะต้องลาออกจากโครงการ  และชดใช้เงินทนุเป็นจํานวน  2 เทา่ของท่ีได้รับไปตามท่ีระบ ุ    

ในสญัญายกเว้นการสมคัรขอทนุวจิยัซึง่ต้องแจ้งให้ทราบเม่ือได้รับทนุวิจยัแล้วหรือการสมคัรรับทนุไปศกึษาระดบั
ปริญญาเอกในตา่งประเทศท่ีไมมี่ข้อผกูพนักรณีนีจ้ะต้องให้ย่ืนเร่ืองเสนอให้คณะอนกุรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในสาขาและสถาบนัท่ีสมคัรก่อนไมน้่อยกวา่ 1 หรือ 2 เดือน ก่อนปิดรับสมคัรและเม่ือเห็นชอบจงึจะให้
พกัทนุและไปรับทนุตา่งประเทศได้โดยเม่ือสําเร็จการศกึษาแล้วให้กลบัมาปฏิบตังิานในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐเป็น
ระยะเวลา1เทา่ของระยะเวลาท่ีได้รับทนุจากโครงการทนุเรียนดีฯ ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

 โดยการคดัเลือกนกัศกึษาจากนกัเรียนท่ีเรียนดีและมีภมูิลําเนาในชนบทเพ่ือเป็นการสง่เสริมให้มีการผลติ
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของท้องถ่ินคืนสูช่มุชนอยา่งแท้จริงให้การดําเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
เป็นไปตามความร่วมมือในการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาระหวา่งมหาวิทยาลยั สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาค
ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้การดําเนินการรับสมคัรและการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาให้เป็นไปตามท่ีขัน้ตอนวิธีการ และ
หลกัเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ดงันี ้ 

2.2.1 กลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  โดยแบ่งออกเป็นผู้มีความสามารถพเิศษทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา  และ 
       ด้านศิลปวัฒนธรรม  

(1) โควตาทุนเรียนดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

 เงื่อนไขสาํหรับผู้รับทุนเรียนดวีิทยาศาสตร์ 

(2) โควตาเรียนดชีนบท   



 

  

  
 

(2.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศกึษา 2558  
(2.2) เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์ กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน              

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบ
วิชาชีพ 

(2.3) ผู้สมคัรจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยูใ่นลําดบัท่ีไมเ่กินร้อยละ 20  
ของสายชัน้   ภายหลงัการจดัเรียงระดบัผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัเรียนทัง้หมดของแผนการเรียนแล้ว  
            (2.4) เป็นผู้ ท่ีสงักดัในสถานศกึษาท่ีอยูน่อกเขตอําเภอเมือง ในจงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีบริการของมหาวทิยาลยั
อบุลราชธานี จํานวน 10 จงัหวดั ได้แก่  จงัหวดัอบุลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มกุดาหาร สกลนคร 
สริุนทร์ อํานาจเจริญ และบรีุรัมย์ 
            (2.5) องค์ประกอบการตดัสนิคดัเลือก พิจารณาจากคา่คะแนนเฉล่ียสะสม คา่คะแนนเฉล่ียกลุม่สาระ การสอบ
สมัภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 

         

          โดยการคดัเลือกนกัศกึษาจากนกัเรียนท่ีเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม ในสงักดัสถานศกึษาตา่งๆ  ให้เข้าศกึษา
ในมหาวทิยาลยั  เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้มีการผลติบณัฑิตท่ีดีเดน่ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่สงัคม 
เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพให้การดําเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคดัเลือกบคุคล 
เข้าศกึษาระหวา่งมหาวทิยาลยั สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้การดําเนินการ 
รับสมคัรและการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาให้เป็นไปตามท่ีขัน้ตอน  วธีิการ  และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยักําหนด ดงันี ้ 

 
(3.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศกึษา 2558  
(3.2) เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน            

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบ
วิชาชีพ              

(3.3) ผู้สมคัรจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน และคณุสมบตัติามท่ีคณะ /
หลกัสตูรกําหนดในแผนการเรียน 
          (3.4)  ผู้สมคัรต้องศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีสมคัรเข้ารับการคดัเลือก
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี   
 
 
 

(3) โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม   



 

  

  

              
             เป็นการคัดเลือกนักเรียนท่ีอยู่ในโครงการ วคทส. ของสถานศึกษาท่ีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานีในการพฒันาและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนห้องเรียน วคทส. โดยมีคณุสมบตัิตามท่ีคณะ/สาขาวิชา
กําหนด   
ดงันี ้ 

    (4.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศกึษา 2558  
    (4.2) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาในโครงการ วคทส. ของสถานศกึษาท่ีลงนามความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยั

อบุลราชธานี 
    (4.3) เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน       

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบ
วิชาชีพ 

                 (4.4) องค์ประกอบการตดัสนิคดัเลือก พิจารณาจากคา่คะแนนเฉล่ียสะสม คา่คะแนนเฉล่ียกลุม่สาระ การสอบ

สมัภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 
 

           การคดัเลือกนกัเรียนของโรงเรียนท่ีสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) องค์การปกครองท้องถ่ิน(อปท.) และเอกชน 10 
โรงเรียนในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี อํานาจเจริญ และยโสธรท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาตามความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีกับสํานกักองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว) และธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นศนูย์พ่ีเลีย้งการ
ดําเนินงานโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา และได้รับการสนบัสนุนเงินทุนในการทําโครงงานบนฐานวิจยั (Research-Based      
Learning : RBL) ด้านต่างๆ รวมทัง้จัดการอบรม การประชุมทางวิชาการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนท่ีได้รับ              
การสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแล้วได้รับโอกาสทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาและเพิ่มจํานวนบณัฑิตท่ีมีคณุภาพออก
ไปสูภ่าคสงัคมตอ่ไป  

    (5.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศกึษา 2558  
    (5.2) เป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาตามความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีกบั

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และธนาคารกสกิรไทย 
    (5.3) เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน       

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบ
วิชาชีพ 

                (5.4) องค์ประกอบการตดัสนิคดัเลือก พิจารณาจากคา่คะแนนเฉล่ียสะสม คา่คะแนนเฉล่ียกลุม่สาระ การสอบ
สมัภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 
 

(4) โควตาส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม  

(5) โควตาโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา   



 

  

  

(9) โควตากีฬา  

(8) โควตาโอลิมปิกวิชาการ  

มีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 
(6.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศกึษา 2558              
(6.2) เป็นผู้ มีร่างกายและสขุภาพจิตสมบรูณ์กลา่วคือ ไมเ่ป็นผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน           

ไมส่มประกอบ และต้องมีบคุลกิภาพท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบ
วิชาชีพ 

         (6.3) องค์ประกอบการตดัสนิคดัเลือก พิจารณาจากคา่คะแนนเฉล่ียสะสม คา่คะแนนเฉล่ียกลุม่สาระ การสอบ
สมัภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 

         เป็นโครงการท่ีมุง่พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์ โดยการรับนกัเรียนท่ีผา่นโครงการยุววจิัยยางพาราของ สกว. 
หรือ เป็นนกัเรียนท่ีผา่นโครงงาน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  Young Scientist Competition (YSC)  โครงการYSC เป็น
โครงการภายใต้ความร่วมมือกบัศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ ท่ีสง่เสริมการสร้างนกัวิจยั 
รุ่นใหม ่ และวางรากฐานทรัพยากรบคุคลท่ีมีบทบาทและสว่นสําคญัอยา่งยิ่ง ในการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศตอ่ไป ตลอดจนกระตุ้นและสนบัสนนุเดก็ไทยในระดบัมธัยมศกึษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าประกวดงานในตา่งประเทศ  โดยผู้ผา่น 
การคดัเลือกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  ตามสาขาวิชาท่ีเปิดรับ  
 
 

        มีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้   
        (8.1) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆ ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
        (8.2) จะต้องผา่นการอบรมคา่ย 1 และ/หรือ คา่ย 2 โอลมิปิกวิชาการของศนูย์ สอวน.ทัว่ประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัแิละ
เง่ือนไขการสมคัรตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 
 
 

       การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีภมูิลําเนาและท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆ ครอบคลมุทัว่ประเทศ จะต้องเป็นผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัรตามคณะ/สาขาวชิากําหนด
ดงันี ้
        (9.1) เป็นนกักีฬาตวัแทนทีมชาตท่ีิเคยเข้าร่วมแขง่ขนักีฬาในระดบัโอลมิปิกเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ ซเีกมส์ กีฬานกัเรียน
อาเซียน หรือ ระดบัภมูิภาค หรือ ระดบัจงัหวดั มาไมเ่กิน 4 ปี นบัถือวนัสมคัร 
        (9.2) เป็นนกักีฬาท่ีเข้าร่วมแขง่ขนักีฬาแห่งชาต ิหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาตท่ีิการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ รับรอง  
การแขง่ขนั 
        (9.3) เป็นนกักีฬาตวัแทนระดบัจงัหวดั  ระดบัเขตการศกึษา ในการเข้าร่วมแขง่ขนั 
 

(7) โควตาพฒันาและส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

(6) โควตาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษตามเกณฑ์การประเมนิของคณะ/หลักสูตร  



 

  

  

             

                 

 การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีภมูลํิาเนาและท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดัตา่ง ๆ  ครอบคลมุทัว่ประเทศ  จะต้องเป็นผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางศลิปวฒันธรรมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  ดงันี ้
          (10.1) เป็นตวัแทนเข้าร่วมประกวดศลิปวฒันธรรมระดบัชาต ิ หรือ ระดบัภมูิภาค หรือ ระดบัจงัหวดั ได้รับรางวลั
ชนะเลศิ  อนัดบั 1 หรือ  2 
 (10.2) ได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนใน ระดบัประเทศ ระดบัเขตการศกึษา  ระดบัจงัหวดั ในการแสดงหรือแขง่ขนั    

 

                          

            
      

 เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัโรงเรียนและชมุชนเพ่ือเป็นการบรูณาการภารกิจพฒันาชมุชน
อยา่งยัง่ยืน ผา่นการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิจยัของคณะ/หลกัสตูรตา่งๆ  คณุสมบตัติอ่ไปนี ้
          (1.1) เสนอโครงงานเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัและจะสานตอ่โครงงานในระหวา่งการศกึษาในมหาวทิยาลยั 
          (1.2) มีลกัษณะโครงงานท่ีมุง่เน้นการพฒันาชมุชนเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนกบัชมุชนในอนาคต   
          (1.3) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมพิเศษท่ีโครงการฯ คณะฯ หรือมหาวทิยาลยัจดัขึน้ 
อยา่งสม่ําเสมอโดยไมมี่ข้อยกเว้นหากไมมี่เหตอุนัควร   
          (1.4) องค์ประกอบการตดัสนิคดัเลือก พิจารณาจากคา่คะแนนเฉล่ียสะสม คา่คะแนนเฉล่ียกลุม่สาระ คา่คะแนน
ทดสอบ  และการสอบสมัภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลกัสตูรกําหนด 
 
 

            
  นกัเรียนต้องมีคณุสมบตัทิัว่ไปท่ีมหาวทิยาลยักําหนด และเป็นผู้ผา่นกิจกรรม/โครงการ หรือมีคณุสมบตัติอ่ไปนี ้
อยา่งน้อย 1 ข้อ 
    (2.1) เป็นบตุรหลานของเกษตรกรในพืน้ท่ีปฎิรูปท่ีดนิ  โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจของสํานกังานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือ
เกษตรกรรมลงช่ือรับรองคณุสมบตั ิ
          (2.2) มีบดิา หรือมารดา มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร โดยมีอาจารย์ใหญ่ หรือผู้ อํานวยการโรงเรียนลงช่ือรับรอง
คณุสมบตั ิ 
          (2.3) ผา่นโครงการอบรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร หรือผา่นการเข้าร่วมโครงการยวุเกษตรของ      
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี               
 
 
 

2.2.2 กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   

(1) โควตาโครงการมหาวทิยาลัย  โรงเรียนและชุมชน    

(10) โควตาศลิปวัฒนธรรม 

(2) โควตาโครงการรักษ์เกษตร 



 

  

  

คณะวทิยาศาสตร์ 

ปรัชญา 
        คณะวิทยาศาสตร์เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และวิจยัในภมิูภาคลุม่นํา้โขงและอาเซียน  

พนัธกจิ  
 · สร้างบณัฑิตท่ีมีคณุภาพในระดบัสากล มีคณุธรรมและดํารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
 · วิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหมแ่ละผลงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ได้ 
 · บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กบัชมุชน 
 · ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม และภมิูปัญญาท้องถ่ิน ในภมิูภาคลุม่นํา้โขงด้วยการบรูณาการกบัองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   
1. สร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนกึ และความรับผิดชอบ สามารถพฒันาตนเอง

อยา่งตอ่เน่ือง ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง เพ่ือให้ประสบผลสาํเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างองค์ความรู้ พฒันานวตักรรมจากการวิจยั และตอ่ยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปัญหา

ท่ีตอบสนองความต้องการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของชมุชน สงัคมและประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ความมัน่คงใน

การประกอบอาชีพ และการจดัการสขุภาวะและสิง่แวดล้อม และเช่ือมโยงกลบัสูก่ารเรียนการสอน การวิจยั และการทํานบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

4. ศกึษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินใน
ภมิูภาคลุม่นํา้โขง เพ่ือการธํารงรักษา  

5. บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือพฒันาคณะให้เป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ บคุลากรมีคณุภาพและมี
ความสขุ 

ช่ือปริญญา : วทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) Bechelor of Science (B.Sc.)  
-  สาขาวิชาจลุชีววิทยา                                -  สาขาวิชาเคมี     -  สาขาวิชาฟิสกิส์                                         
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        - สาขาวิชาสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม  
-  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง   -  สาขาวิชาคณิตศาสตร์             
-  สาขาวิชาชีววิทยา          -  สาขาฟิสิกส์อตุสาหกรรม 
   คณะวทิยาศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาจลุชีววิทยา สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม สาขาวิชา
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา 
และสาขาฟิสกิส์อตุสาหกรรม 



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์  

ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบคดัเลือก 

แผนการ

เรียน 

GPA  

4 ภาค

เรียน 

GPA 

(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc+Eng) 

GPAX 

(Sc+Math)

(%) 

GPAX 

(Th+Soc+Eng)

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 จลุชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

2 เคมี วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

3 ฟิสกิส์  วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

4 วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

5 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการยาง 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

7 สขุาภิบาล

สิง่แวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

8 อาชีวอนามยัและ 

ความปลอดภยั 

วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

9 ชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

10 คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

11 ฟิสกิส์อตุสาหกรรม วิทย์-คณิต 2.5 2.5 2.5 70 10 20 

หมายเหต ุ ประกอบด้วย โควตาเรียนดีชนบท, โควตาสง่เสริมผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมฯ, โควตาศลิปวฒันธรรม,  
โควตา วมว., โควตาโอลมิปิกวิชาการ, และโควตาสง่เสริมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะวทิยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

องค์ประกอบคดัเลือก 

แผนการ

เรียน 

GPA 5  

ภาค

เรียน 

GPA 

(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc+ 

Eng) 

GPAX 

(Sc+Math) 

(%) 

GPAX 

(Th+Soc+Eng) 

(%) 

ทดสอบ

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

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

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

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

4 วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 30 10 

5 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 30 10 

6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

การยาง 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 30 10 

7 สขุาภิบาล

สิง่แวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 30 

 

10 

8 อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 30 10 

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

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

11 ฟิสกิส์

อตุสาหกรรม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 50 10 

 

30 10 

 

คณุสมบตัิเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร 

หมายเหต ุ ประกอบด้วย พืน้ท่ีบริการภาคอีสาน 20 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัอบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสมีา ชยัภมิู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น 
เลย หนองบวัลําภ ูอดุรธานี หนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ   และพืน้ท่ีภาคอ่ืนๆ 



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

องค์ประกอบคดัเลือก 

แผนการ

เรียน 

GPA 5  

ภาค

เรียน 

GPA 

(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc+ 

Eng) 

ผลคะแนน 

GAT 

(%) 

ผลคะแนน 

PAT2 

(%) 

ทดสอบ

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 จลุชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

2 เคมี วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

3 ฟิสกิส์  วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

4 วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

5 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการยาง 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

7 สขุาภิบาล

สิง่แวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

8 อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

9 คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 30 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

10 ชีววิทยา วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 30 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

11 ฟิสกิส์

อตุสาหกรรม 

วิทย์-คณิต 2.00 2.5 2.5 20 50 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

คณุสมบตัิเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร 

12 เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(เทียบโอน) 

ปวส.* 2.00 2.50 2.50 20 50 90 10 

ผลคะแนน 

PAT1 

(%) 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

50 

30 

30 

30 

หมายเหต ุ ปวส.* แผนการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 



 

  

  

โทรศัพท์  : 0-4535-3401-4  โทรสาร 0-4535-3422  เวบ็ไซต์   : http://www.sci.ubu.ac.th  

ลําดบั สาขาวิชา 
จํานวน 

รับเข้าศกึษา 

โควตากลุม่ 

ผู้ มีความสามารถพิเศษ 

 พืน้ท่ีบริการ  โควตา 

รับตรงทัว่ไป  ภาคอีสาน ภาคอ่ืน 

1 จลุชีววิทยา 60 8 34 14 4 

2 ชีววิทยา 30 4 17 7 2 

3 สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 38 5 21 9 3 

4 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 38 5 21 9 3 

5 เคมี 60 8 34 14 4 

6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การยาง 

26 3 15 6 2 

7 ฟิสกิส์ 38 5 21 9 3 

8 ฟิสกิส์อตุสาหกรรม 38 5 21 9 3 

9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 8 34 14 4 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 8 34 14 4 

11 คณิตศาสตร์ 30 4 17 7 2 

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 40 - 28 12 - 

รวม 518 63 297 124 34 

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะวทิยาศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559 

หมายเหต ุ  
                 1. กลุม่วิธีรับตรงตามพืน้ท่ีบริการ/นอกเขตพืน้ท่ีบริการ ประกอบด้วย พืน้ท่ีบริการภาคอีสาน 20 จงัหวดั ได้แก่ 
จงัหวดัอบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสมีา ชยัภมิู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น 
เลย หนองบวัลําภ ูอดุรธานี หนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ   และพืน้ท่ีภาคอ่ืนๆ 
                 2. โควตากลุม่ผู้ มีพิเศษตา่งๆ ประกอบด้วย โควตาเรียนดีชนบท, โควตาสง่เสริมผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมฯ,  
โควตา วมว., โควตาโอลมิปิกวิชาการ, และโควตาสง่เสริมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 



 

  

  

คณะเกษตรศาสตร์ 

ปรัชญา : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี มุง่สร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหลง่ปัญญาวิชาชีพและคณุธรรม 
เพ่ือสงัคมโดยคณะเกษตรศาสตร์จะค้นคว้าและถ่ายทอดวิทยากร เทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอน การวิจยั 
และการฝึกอบรม นําสูก่ารพฒันาคณุภาพทางวิชาการและคณุภาพชีวติประชาคม สิง่แวดล้อมของชมุชนให้ยัง่ยืน 
       พนัธกิจ : 
       1. พฒันาและผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพทัง้ทางด้านวชิาการและจริยธรรม  
       2. ทําการวิจยั ท่ีแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะ 
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
       3. บริการวิชาการตอ่ชมุชนและสงัคมทางด้านการเกษตร  
       4. ทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาทางด้านการเกษตรและชมุชน  
      ช่ือปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) Bachelor of Science (Agriculture)  
       - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกพืชไร่   วิชาเอกพืชสวน   วิชาเอกสตัวศาสตร์) 
       - สาขาวชิาการประมง  
       - สาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร 
       คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ในสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวนและ       
สตัวศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ี 2)  สาขาวิชาประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิธีรับตา่ง ๆ ดงันี ้   

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะเกษตรศาสตร์  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา แผนการเรียน 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPAX 

10 ภาคเรียน 

(%) 

GPAX 

(Science) 

(%) 

GPAX 

(Match) 

(%) 

GPAX 

(Eng.) 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน  

และสตัวศาสตร์ 

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 



 

  

  
 

 
 

 

 
 
 

 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 
แผน 

การเรียน 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPAX 

5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 

(Science) 

(%) 

GPA 

(Match) 

(%) 

GPA 

(Eng.) 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน และ 

สตัวศาสตร์ 

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 

5 ภาคเรียน 

 

2.00 

2.00 

2.00 

หมายเหตุ: 
1. นกัเรียนท่ีสมคัรโควตารักษ์เกษตร ต้องมีคณุสมบติัทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยักําหนด และเป็นผู้ผา่นกิจกรรม/โครงการ หรือมีคณุสมบติัตอ่ไปนี ้
อยา่งน้อย 1 ข้อ  
    (1) เป็นบตุรหลานของเกษตรกรในพืน้ท่ีปฏิรูปท่ีดิน  โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจของสํานกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมลงช่ือรับรอง
คณุสมบติั 
    (2) มีบิดา หรือมารดา มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร โดยมีอาจารย์ใหญ่ หรือผู้ อํานวยการโรงเรียน ลงช่ือรับรองคณุสมบติั  
    (3) ผา่นโครงการอบรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร หรือผา่นการเข้าร่วมโครงการยวุเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 
แผน 

การเรียน 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPAX 

5 ภาคเรียน 

(%) 

คะแนน  

GAT(85) 

(%) 

คะแนน 

PAT (71) 

(%) 

คะแนน 

PAT (72) 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 พืชไร่ พืชสวน และ 

สตัวศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

2 เทคโนโลยีการอาหาร วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

3 ประมง วิทย์-คณิต 20 20 10 50 ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

GPAX 

5 ภาคเรียน 

 

2.00 

2.00 

2.00 



 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ* หมายถงึ โรงเรียนท่ีสงักดัในเขต/นอกเขตอําเภอเมือง 

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

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศกึษา  

 พืน้ท่ีอีสาน  
 พืน้ท่ี 
ภาคอ่ืน 

โควตา 
รักษ์เกษตร 

โควตา 
เรียนดีชนบท  

  

โควตาสง่เสริม 
ผู้ มีคณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

โควตารับ
ตรงทัว่ไป ในเขต* นอกเขต* 

1 พืชไร่ พืชสวน  
และสตัวศาสตร์  
(เลือกสาขาวิชาเม่ือ 
ขึน้ชัน้ปีท่ี 2) 

242 58 88 16 50 15 15  

2 ประมง  59 14 21 4 10 5 5  

3 เทคโนโลยีการอาหาร 59 14 21 4 10 5 5  

รวม 360 86 130 24 70 25 25  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
วธีิรับตรงรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศึกษา 2559 



 

  

  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ปณิธาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี จะเป็นสตปัิญญาของสงัคมท่ีเอือ้อํานวยให้สงัคม

แก้ปัญหาและพฒันาไปได้อยา่งสมดลุและยัง่ยืน โดยการพฒันาความเป็นเลศิทางวิชาการ เพ่ือการบริหารจดัการ
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดั  

วัตถุประสงค์ : 
ผลติบณัฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมีความรู้ความสามารถ คดิเป็น ทําเป็น เช่ือถือได้ บริการได้โดยมีคณุสมบตั ิ4 

ประการ คือ  
1. รู้เหตผุล ตามหลกัการของแตล่ะวิชา 
2. มีปัญญา จากการคดิวิเคราะห์ พินิจพิจารณาไตร่ตรอง 
3. ศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
4. มีจิตสํานกึท่ีดี ในการประกอบวิชาชีพ 
ช่ือปริญญา : 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) Mechanical Engineering (B.Eng.)  
- สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   - สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
- สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  - สาขาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   - สาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวศิวกรรม 
สิง่แวดล้อม  (โดยเลือกสาขาวิชาเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ี 2)  ตามวิธีรับตา่ง ๆ ดงันี ้

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาผู้มีความสามารถพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

องค์ประกอบการคดัเลือก  หมายเหตุ 

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

GPA 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(SC+Math
+Eng)% 

สอบสมัภาษณ์ 
(%) 

 

1  โควตาเรียนดีชนบท วิทย์-คณิต 3.00   3.50 
 

40 50 10  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร 

หมายเหต:ุ เลือกสาขาวิชาเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ี 2 



 

  

  
    

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

โทรศัพท์  : 0-4535-3500  โทรสาร 0-4535-3333  เวบไซต์   : http://www.eng.ubu.ac.th  

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  หมายเหตุ 

แผนการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน ทดสอบความรู้ทางวิชาการ (%) 
สอบสมัภาษณ์ 

 
 

1  วิธีรับตรงพืน้ท่ี
บริการ/นอกเขต
พืน้ท่ีบริการ 

วิทย์-คณิต 2.00   100 ผา่น/ไม่ผา่น  

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารับตรงทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  หมายเหตุ 

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

ผลคะแนน 
PAT3 
(%) 

สอบสมัภาษณ์ 
 

 

1  วิธีรับตรงทัว่ไป วิทย์-คณิต 2.00   30 70 ผา่น/ไม่ผา่น  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559 

หมายเหต:ุ เลือกสาขาวิชาเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ี 2 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศกึษา  

โควตาเรียนดี
ชนบท 

 พืน้ท่ีบริการ   
โควตารับตรงทัว่ไป 

ภาคอีสาน ภาคอ่ืน 

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอตุสาหการ 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
(เลือกสาขาวิชาเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ี 2) 

450 10 300 75 65 

รวม 450 10 300 75 65 



 

  

  

คณะเภสัชศาสตร์ 
 วสัิยทศัน์ : เป็นคณะเภสชัศาสตร์ชัน้นําในอาเซียน ผลติบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลศิด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจยัในระดบัสากล  
 พนัธกจิ :  
          1. ผลติบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลศิด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพ  มีคณุภาพ มาตรฐานในระดบัสากล  สามารถแขง่ขนัได้
ในประชาคมอาเซียน และมีคณุธรรม นําความรู้ ดํารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
          2. สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สามารถนําไปประยกุต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม 
          3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชน และสร้างเครือขา่ยชมุชนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือพฒันาและยกระดบั
คณุภาพชีวิตให้สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน  
          4. อนรัุกษ์ ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และสบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามเพ่ือธํารงไว้
ภายใต้บริบทโลกภิวฒัน์  
 ช่ือปริญญา :   
          - เภสชัศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.)  
 - Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) 
          คณะเภสชัศาสตร์ เปิดรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ในสาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ดงันี ้ 
     1. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัครแต่ละโควตา 
 คณุสมบติัเฉพาะของผู้สมคัรแตล่ะโควตา มีดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 โควตาโอลิมปิกวชิาการ มีคุณสมบัต ิดงันี ้
   1.1.1 กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ประจําปีการศกึษา 2558  และท่ีตัง้ของโรงเรียนในจงัหวดั
ตา่งๆ ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
   1.1.2  ผา่นการอบรมคา่ยโอลมิปิกวิชาการของศนูย์ สอวน. (คา่ยเคมีคา่ย 1 และ คา่ย 2 หรือคา่ยชีววิทยา
คา่ย 1 หรือคา่ย 2) ของศนูย์ สอวน. ทัว่ประเทศ ท่ีมีคณุสมบติัผู้สมคัรตามคณะกําหนด 
     1.2 วธีิรับตรงตามพืน้ที่ ดงันี ้
                1.2.1 เป็นผู้ กําลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศกึษา 2558    
                     1.2.2 ผู้สมคัรจะต้องศกึษาในสถานศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ดงันี ้
                1) รับตรงพืน้ที่ภาคอีสาน  โดยการคดัเลอืกนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ี
บริการของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 20 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัอบุลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสมีา ชยัภมิู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น 
เลย หนองบวัลําภ ูอดุรธานี หนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ                  
     2) วิธีรับตรงตามพืน้ที่ภาคอ่ืน โดยการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในทกุจงัหวดัของประเทศไทย 
ยกเว้น จงัหวดัในข้อ 1) เพ่ือให้นกัศึกษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวฒันธรรมและการดําเนินชีวิต
โดยกําหนดจํานวนรับไว้  



 

  

  
 
 

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาโอลิมปิกวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(SC+Math

+Eng) 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์ขัน้ต่ํา 
(%) 

ผลคะแนน 
PAT2(%) 

เกณฑ์ขัน้ต่ํา 
(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  โควตา
โอลมิปิก
วิชาการ 

วิทย์-คณิต 3.00   3.00 
 

30 30 70 30 ผา่น/ไม่ผา่น 

หมายเหต ุ :  
     1. ผู้สมคัรคดัเลือกเข้าศกึษาในคณะเภสชัศาสตร์ จะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ี ตาบอดสี ในระดบัท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบคดัเลือกเหน็วา่
เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาและการประกอบวิชาชีพ 
       2. ผู้สมคัรโควตาโอลมิปิกวิชาการ เป็นผู้ผา่นการคดัเลือกให้เข้าร่วมคา่ยโอลมิปิกวิชาการของศนูย์ สอวน. (คา่ยเคมีคา่ย 1 และ คา่ย 2 
หรือคา่ยชีววิทยาคา่ย 1 หรือคา่ย 2) ของศนูย์ สอวน. ทัว่ประเทศ 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์ขัน้ต่ํา 
(%) 

ผลคะแนน
PAT2(%) 

เกณฑ์ขัน้ต่ํา 
(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  วิธีรับตรง 
ตามพืน้ท่ี
บริการ/ 
นอกเขต
พืน้ท่ีบริการ 

วิทย์-คณิต 3.00   30 30 70 30 ผา่น/ 
ไมผ่า่น 



 

  

  

 ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาใน คณะเภสชัศาสตร์  จะต้องทําสญัญากบัมหาวทิยาลยัฯ ตามเง่ือนไขของรัฐบาล เพ่ือทํางาน 

เข้ารับราชการเม่ือสําเร็จการศกึษาแล้ว ดงันี ้
          คณะเภสชัศาสตร์  ต้องทําสญัญาเข้ารับราชการ และทํางาน ไมน้่อยกวา่ 2  ปี  ทัง้นีใ้ห้ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาดงักลา่ว
ข้างต้น  จดัหาผู้ คํา้ประกนั หรือหลกัทรัพย์คํา้ประกนัสญัญา(ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยัฯ)  มาในวนัทําสญัญา   

 เงื่อนไขการทาํสัญญา  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
และวธีิรับตรงตามพืน้ที่ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  

 พืน้ท่ีบริการ    
โควตาโอลมิปิกวิชาการ  หมายเหต ุ

ภาคอีสาน ภาคอ่ืน 

1 เภสชัศาสตรบณัฑิต (ภบ. 6 ปี)       

รวม 75 63 10 2  

1.1 บริบาลเภสชักรรม 75 63 10 2  

1.2 เภสชักรรมอตุสาหกรรม - - - -  



 

  

  

คณะศลิปศาสตร์ 
คุณสมบตัเิฉพาะคณะ : คณะศิลปศาสตร์ 

 วิสัยทศัน์ : ศนูย์กลางความรู้ด้านภาษา สงัคม และวฒันธรรมในอีสานใต้และภมูิภาคลุม่นํา้โขงสูอ่าเซียน 
 พันธกิจ : มุง่ผลติบณัฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคณุธรรมและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม รวมทัง้  
มุง่สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ด้านภาษา สงัคม วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาอีสานใต้ 
ประเทศ และภมูิภาคลุม่นํา้โขงสูอ่าเซียน  
         หน้าที่และจุดมุ่งหมาย :  เพ่ือผลติบณัฑิตและมหาบณัฑิต ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษาองักฤษ    
การท่องเท่ียว และการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือผลติบณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีมีคณุธรรม มีจิตสํานกึ มีความรับผิดชอบ    
และมีความคดิสร้างสรรค์ เป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาท้องถ่ิน ประเทศ และภมูภิาค เพ่ือผลติบณัฑิตและมหาบณัฑิต    
ท่ีมีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  
 ช่ือปริญญา :  
 ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 
 - สาขาวิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร 
 - สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 - สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ 
 - สาขาวิชาการพฒันาสงัคม 
 - สาขาวิชาภาษาจีนและการส่ือสาร 
 - สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นและการสื่อสาร 
 - สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร 
 - สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 -สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมภมูิภาคลุม่แมนํ่า้โขง  
         คณะศลิปศาสตร์  เปิดรับนกัศกึษาเข้าศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 ในสาขา วิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  สาขาวิชาการพฒันาสงัคม  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์   สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นและการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมภมูิภาคลุม่แมนํ่า้โขง ดงันี ้



 

  

  
  
 
ตารางแสดงองค์ประกอบโควตาผู้มีความสามารถพเิศษ คณะศิลปศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPA  

5 ภาคเรียน 

GPA 

(Th+So+Eng) 

GPAX  

5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 

(Th+So+Eng) 

(%) 

ทดสอบ

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 ภาษาองักฤษและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.75 20 30 30 20 

2 การทอ่งเท่ียว 2.50 2.50 20 30 - 50 

3 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

4 ภาษาจีนและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

5 ภาษาญ่ีปุ่ นและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

6 นิเทศศาสตร์ 2.50 2.50 20 30 - 50 

7 ภาษาเวียดนามและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

8 ภาษาและวฒันธรรม
ภมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง 

2.00 2.50 20 30 - 50 

หมายเหต ุ คณุสมบตัเิฉพาะ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) เกรดเฉล่ีย 3 กลุม่สาระต้องไมต่ํ่ากวา่ 2.50  
        ยกเว้น สาขาวิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร แตล่ะกลุม่สาระต้องได้เกรดเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 2.75 



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะศิลปศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPA  

5 ภาคเรียน 

GPA 

(Th+So+Eng) 

GPAX 

5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 

(Th+So+Eng) 

(%) 

ทดสอบ

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 ภาษาองักฤษและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.75 20 30 30 20 

2 การทอ่งเท่ียว 2.50 2.50 20 30 - 50 

3 การพฒันาสงัคม 2.50 2.50 20 30 - 50 

4 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

5 ภาษาจีนและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

6 ภาษาญ่ีปุ่ นและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

7 นิเทศศาสตร์ 2.50 2.50 20 30 - 50 

8 ประวติัศาสตร์ 2.50 2.50 20 30 - 50 

9 ภาษาเวียดนามและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

10 ภาษาและวฒันธรรมภมิูภาค
ลุม่แมนํ่า้โขง 

2.00 2.50 20 30 - 50 

หมายเหต ุ คณุสมบตัเิฉพาะ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) เกรดเฉล่ีย 3 กลุม่สาระต้องไมต่ํ่ากวา่ 2.50  
        ยกเว้น สาขาวิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร แตล่ะกลุม่สาระต้องได้เกรดเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 2.75 



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารับตรงทั่วไป คณะศลิปศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบคดัเลือก 

GPA  

5 ภาคเรียน 

GPA 

(Th+So+Eng) 

GPAX  

5 ภาคเรียน 

(%) 

GAT (%) 

ทดสอบ

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 ภาษาองักฤษและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.75 20 30 30 20 

2 การทอ่งเท่ียว 2.50 2.50 20 30 - 50 

3 การพฒันาสงัคม 2.50 2.50 20 30 - 50 

4 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

5 ภาษาจีนและการส่ือสาร 2.50 2.50 20 30 - 50 

6 ภาษาญ่ีปุ่ นและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

7 นิเทศศาสตร์ 2.50 2.50 20 30 - 50 

8 ประวติัศาสตร์ 2.50 2.50 20 30 - 50 

9 ภาษาเวียดนามและ 
การส่ือสาร 

2.50 2.50 20 30 - 50 

10 ภาษาและวฒันธรรม
ภมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง 

2.00 2.50 20 30 - 50 

หมายเหต ุ คณุสมบตัเิฉพาะ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) เกรดเฉล่ีย 3 กลุม่สาระต้องไมต่ํ่ากวา่ 2.50  
        ยกเว้น สาขาวิชาภาษาองักฤษและการส่ือสาร แตล่ะกลุม่สาระต้องได้เกรดเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 2.75 



 

  

  

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  

โควตา 
เรียนดีชนบท  

  

 พืน้ท่ีบริการ     
โควตา 

รับตรงทัว่ไป พืน้ท่ีอีสาน พืน้ท่ีภาคอ่ืน 

1 ภาษาองักฤษและการส่ือสาร 53 8 - 40 2 3 

2 การทอ่งเท่ียว 53 8 - 40 2 3 

3 การพฒันาสงัคม 53 - 8 38 4 3 

4 นิเทศศาสตร์ 38 6 - 27 3 2 

5 ประวติัศาสตร์ 38 - 6 27 3 2 

6 ภาษาไทยและการส่ือสาร 53 8 - 40 2 3 

7 ภาษาจีนและการส่ือสาร 38 6 - 28 2 2 

8 ภาษาญ่ีปุ่ นและการส่ือสาร 38 6 - 28 2 2 

9 ภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 30 4 - 22 2 2 

10 ภาษาและวฒันธรรมภมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง 30 4 - 22 2 2 

รวม 424 50 14 312 24 24 

โควตา
เพาะพนัธ์
ปัญญา 

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะศลิปศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559 



 

  

  

คณะบริหารศาสตร์ 

วิสัยทศัน์ : คณะบริหารศาสตร์ เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดบัสากล อยา่งมีความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม ในเขตอีสานใต้และลุม่นํา้โขง 
 พันธกิจ :  
 1. สร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึ และความรับผิดชอบ สามารถพฒันา 
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสขุในการดําเนิน 
ชีวิต ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพฒันาผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูให้สามารถเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ 
ให้แขง่ขนัได้ในเขตอีสานใต้ และภมูิภาคลุม่นํา้โขง 
 2. สร้างองค์ความรู้แบบบรูณาการ เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ของสงัคมทกุระดบั  
 3. ให้บริการวชิาการแก่ชมุชน  ท้องถ่ิน และภมูิภาคลุม่นํา้โขง โดยบรูณาการองค์ความรู้และสร้างเครือขา่ย 
ความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน และพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งยัง่ยืน  
โดยเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน การวิจยั และทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรม 
 4. ทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน ด้านการศกึษา อนรัุกษ์และเผยแพร่ โดยบรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอน  
การวิจยั  และกิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือธํารงศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 5. บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือพฒันาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง บคุลากร 
มีคณุภาพและมีความสขุ 
 ช่ือปริญญา : 
 1. บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 

 Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 
 - สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 - สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม 
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
 - สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
 2. บัญชีบัณฑติ (บช.บ.) 
:  Bachelor of  Accountancy (B.ACC.)  
 - สาขาวิชาการบญัชี  



 

  

  
 คณะบริหารศาสตร์ เปิดรับนกัศกึษาในปีการศกึษา 2558 ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  สาขาวิชา 
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)  และสาขาวิชาการบญัชี  วิธีรับตา่ง ๆ ดงันี ้

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะบริหารศาสตร์  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

องค์ประกอบคดัเลือก 

แผน 

การรับ 

GPA  

4 ภาคเรียน 

GPA 

(Sc+Math

+Eng) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX  

4 ภาคเรียน (%) 

GPAX 

(Sc+Math) 

(%) 

GPAX 

(Th+Soc

+Eng) 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 การจดัการธุรกิจ 19 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

2 การจดัการตลาด 19 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

3 การจดัการโรงแรม 19 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

4 การเงินและ 

การธนาคาร 

19 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

5 การบญัชี 19 2.75 2.75 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

6 ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ 

19 2.50 2.50 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

7 การจดัการธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ  

(หลกัสตูร

ภาษาองักฤษ) 

2 2.50 2.50 2.20 30 50 20 ผา่น/ไม่ผา่น 

รวม 116        

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร 

หมายเหต ุ
1. GPAX 4 ภาคเรียน หมายถงึ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเฉล่ีย 4 ภาคเรียน  (ม.4-ม.5) 
2. GPA กลุม่สาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถงึ กลุม่สาระวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 2.1) GPA กลุม่สาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุม่สาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุม่สาระวิชาคณิตศาสตร์ 
(Math) และ GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งประเทศ (Eng) เฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา    
 (2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (So) และ                
GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งประเทศ (Eng) เฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา     



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะบริหารศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

องค์ประกอบคดัเลือก 

แผน 

การรับ 

GPA 5  

ภาคเรียน 

GPA 

(Sc+Math

+Eng) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX 

 5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 

(Sc+Math) 

(%) 

GPA 

(Th+Soc

+Eng) 

(%) 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 การจดัการธุรกิจ 90 2.20 2.20 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

2 การจดัการตลาด 60 2.20 2.20 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

3 การจดัการโรงแรม 80 2.25 2.20 2.50 10 30 70 ผา่น/ไม่ผา่น 

4 การเงินและ 

การธนาคาร 

90 2.20 2.20 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

5 การบญัชี 100 2.20 2.20 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

6 ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ 

80 2.20 2.20 2.50 20 30 50 ผา่น/ไม่ผา่น 

7 การจดัการธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ  

(หลกัสตูร

ภาษาองักฤษ) 

18 2.20 2.20 2.20 30 50 20 ผา่น/ไม่ผา่น 

รวม 518        

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร 

หมายเหต ุ
1. GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเฉลี่ย 5 ภาคเรียน   
2. GPA กลุม่สาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง กลุม่สาระวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 2.1) GPA กลุม่สาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุม่สาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุม่สาระ
วิชาคณิตศาสตร์ (Math) และ GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งปรเทศ (Engเฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา    
 (2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคม
ศกึษา (So) และ GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งประเทศ (Eng) เฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา     



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบโควตารับตรงทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั สาขาวิชา 

คณุสมบตัิเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบคดัเลือก 

แผน 

การรับ 

GPAX 5  

ภาคเรียน 

GPA 

(Sc+Math

+Eng) 

(%) 

GPA 

(Th+Soc+ 

Eng) 

(%) 

ผล
คะแนน 
GAT 85 

(%) 

ผล
คะแนน 
PAT 71 

(%) 

ผล
คะแนน 
GPAX 

(%) 

ทดสอบ

ความรู้

ทางด้าน

วิชาการ 

สอบ

สมัภาษณ์ 

(%) 

1 การจดัการธุรกิจ 10 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

2 การจดัการตลาด 10 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

3 การจดัการโรงแรม 10 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

4 การเงินและ 

การธนาคาร 

10 2.20 2.75 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

5  การบญัชี 10 2.75 2.75 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

การบญัชี 

(เทียบโอน) 

30 2.75 2.75 2.00 - - 10 90 ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ 

10 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการ 

(เทียบโอน) 

10 2.20 2.20 2.00 - - 10 90 ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

7 การจดัการธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ  

(ภาภาษาองักฤษ) 

4 2.20 2.20 2.00 40 50 10 - ผา่น/ 

ไมผ่า่น 

รวม 104         

6  

หมายเหต ุ
1. GPAX 5 ภาคเรียน หมายถงึ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเฉล่ีย 5 ภาคเรียน   
2. GPA กลุม่สาระวิชา (Sc+Math+Eng) และ GPA กลุม่สาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถงึ กลุม่สาระวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 2.1) GPA กลุ่มสาระวิชา (Sc+Math+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Sc) และ GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
(Math) และ GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งปรเทศ (Eng) เฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา    
 (2.2) กลุ่มสาระวิชา (Th+So+Eng) หมายถึง GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (Th), GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (So) และ                
GPA กลุม่สาระวิชาภาษาตา่งประเทศ (Eng) เฉล่ียรวมกนั 3 กลุม่สาระวิชา     



 

  

  

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 
รับเข้า
ศกึษา  

 พืน้ท่ีบริการ    
พืน้ท่ี 
ภาคอ่ืน   

โควตา
รับตรง
ทัว่ไป 

โควตาเรียน
ดีชนบท 

โควตา
สง่เสริมผู้ มี
คณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

โควตา
กีฬา 

โควตา
ศิลปะ 

วฒันธรรม 

โครงการผลิต
บณัฑิตฯ 
ซีพี ออล์ฯ ในเขต* นอกเขต* 

1 การจดัการธรุกิจ 114 40 40 10 5 10 7 1 1 - 

 
2  

การตลาด 84 25 25 10 5 10 7 1 1 - 

การจดัการตลาด 
(ค้าปลีก) 

120 - - - - - - - - 120 

3 การจดัการการ
โรงแรม 

104 35 35 10 5 10 7 1 1 - 

4 การเงินและการ
ธนาคาร 

114 40 40 10 5 10 7 1 1 - 

 
5  

การบญัชี 124 45 45 10 5 10 7 1 1 - 

การบญัชี (เทียบโอน) 30    30     30 

6 ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจดัการ 

104 35 35 10 5 10 7 1 1 - 

 ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจดัการ(เทียบ
โอน) 

55 - - - 5 - - - - - 

7 การจดัการธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ 
(หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) 

2323 14 
(ไม่แบง่ในเขต/ 
นอกเขต) 

4 2 2 - - - - 

รวม 822  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในสังกัดคณะบริหารศาสตร์  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559 

หมายเหต ุ * หมายถึง โรงเรียนท่ีสงักดัในเขต/นอกเขตอําเภอเมือง 
                                   



 

  

  

วทิยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

 ปรัชญา : วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ เป็นสตปัิญญาของสงัคมอีสานใต้ บนพืน้ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 วิสัยทศัน์ : วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุเป็นสถาบนัชัน้นําแหง่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ               
ในภมูิภาคลุม่นํา้โขงและอาเซียน  
 

 พันธกิจ : 
 1. สร้างบณัฑิตด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล มีคณุธรรมนําความรู้ คดิเป็น ทําเป็น 
และดํารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
 2. วิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหมแ่ละผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในภมูิภาค 
ลุม่นํา้โขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสขุภาวะ และสร้างความร่วมมือกบัชมุชนสงัคม ในภมูภิาคลุม่นํา้โขง 
 4. ทํานบุาํรุง ฟืน้ฟ ูศลิปวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินและภมูิภาคลุม่นํา้โขง 
 

 ช่ือปริญญา : 
 แพทยศาสตรบณัฑิต (พ.บ.)  Doctor of Medicine (M.D.) 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) 
 Bachelor of Science B.Sc. (Public Health)  
 วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ เปิดรับนกัศกึษาเข้าศกึษาในปีการศกึษา 2559 จํานวน  2 หลกัสตูร 
ได้แก่ หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ มีรายละเอียด ดงันี ้ 



 

  

  

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

ผลคะแนน 
GAT(%) 

เกณฑ์
ขัน้ต่ํา 
(%) 

ผล
คะแนน
PAT2
(%) 

เกณฑ์
ขัน้ต่ํา 
(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  วิธีรับตรงตามพืน้ท่ี 
สาขาสาธารณสขุศาสตร์  
วิชาเอกอนามยัชมุชน 
วิชาเอกอนามยัสิง่แวดล้อม 

วิทย์-คณิต 2.75   2.75   50 25 50 25 ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  ประจาํปีการศกึษา 2559 

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ วธีิรับตรงตามพืน้ที่บริการ พืน้ที่อีสาน  

พืน้ที่ภาคอ่ืน ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   จํานวนรับเข้าศกึษา  พืน้ท่ีอีสาน พืน้ท่ีภาคอ่ืน หมายเหต ุ  

1 สาธารณสขุศาสตร์ วิชาเอกอนามยัชมุชน 42 35 7  

2 สาธารณสขุศาสตร์ วิชาเอกอนามยัสิง่แวดล้อม 42 35 7  

รวม 84 70 14  

หมายเหต ุ
1. ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือก จะต้องเป็นผู้ไมมี่ความผิดปกตใินการมองเห็นสีในระดบัท่ีแพทย์และคณะกรรมการสอบ

คดัเลือกเห็นวา่เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา  
2. ทัง้นี ้ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง 



 

  

  

คณะนิตศิาสตร์ 
 ปรัชญา : คณุภาพ  คณุธรรม นําสงัคม 
 วิสัยทศัน์ : ผลติบณัฑิตให้มีความรู้ด้านบริการวิชาการ ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชน์
สว่นรวมโดยสนัตวิิธีและมุง่ศกึษาวิจยั เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาสงัคมและ
ชมุชน 
 พันธกิจ : 
 1. ผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน มีคณุธรรม นําความรู้ คดิเป็น ทําเป็น สามารถประสานประโยชน์มหาชนโดย
สนัตวิิธีและดํารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาสถาบนั การเรียนการสอนศกัยภาพประชาชน การพฒันา
ท้องถ่ิน สงัคม และอนภุมูิภาคลุม่นํา้โขง 
 3. นําความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  ให้ได้รับความเป็นธรรม  ประสานประโยชน์โดย
สนัตวิิธีเพ่ือให้เกิดความสมานฉนัท์ในสงัคม และเสริมสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นสว่นหนึง่ของ
วิถีการดําเนินชีวิตในท้องถ่ิน 
 4. ทํานบุาํรุงศาสนา  ศลิปะ วฒันธรรม โดยการมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมท่ีจะช่วยเสริมสร้าง ทํานบุํารุง 
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูละเผยแพร่ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
 5. พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือให้ดําเนินงานมีคณุธรรม  มีคณุภาพ 
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คํานงึถึงความสามารถและการมีสว่นร่วมของบคุลากร  ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
อยา่งคุ้มคา่    
 ช่ือปริญญา :  
 นิตศิาสตร์บณัฑิต (น.บ.)  สาขานิตศิาสตร์  Bachelor of Laws (LL.B.) 
 คณะนิตศิาสตร์  เปิดรับนกัศกึษาเข้าศกึษาในปีการศกึษา 2559 ในสาขานิตศิาสตร์ มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะนิตศิาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 
(%) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

วิธีรับตรง 
ตามพืน้ท่ี 
บริการ  

(วิทย์-คณิต) 2.50   2.50 
 

- 50 50 - ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

(ศิลป์) 2.50 - 2.50 50 - 50 ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

1   



 

  

  
 ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะนิตศิาสตร์  

ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

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
สมัภาษณ์ 

(%) 

1   โควตาเรียนดี
ชนบท  

(วิทย์-คณิต) 2.50   2.50 
 

- 50 50 - ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

(ศิลป์) 2.50 - 2.50 50 - 50 ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

โควตาสง่เสริม
ผู้ มีคณุธรรม 
จริยธรรมฯ  

(วิทย์-คณิต) 2.50   2.50 
 

- 50 50 - ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

(ศิลป์) 2.50 - 2.50 50 - 50 ผา่น/ 
ไมผ่า่น 

2  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในคณะนิตศิาสตร์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
และวธีิรับตรงตามพืน้ที่ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  

 พืน้ท่ีบริการ    
โควตาเรียนดี

ชนบท  

โควตาสง่เสริม 
ผู้ มีคณุธรรม 
จริยธรรมฯ  

หมายเหต ุ  พืน้ท่ี
อีสาน 

พืน้ท่ีภาค
อ่ืน 

1 นิตศิาสตร์ 340 290 30 10 10  

รวม 340 290 30 10 10  



 

  

  

คณะรัฐศาสตร์ 
 วิสัยทศัน์ : จดุศนูย์กลางการศกึษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล 
  พันธกิจ :   
 1. จดัการศกึษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2. พฒันางานการวิจยัทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุง่เช่ือมโยงความรู้ของท้องถ่ินเข้ากบัระดบัชาติ
และภมูิภาค  
 3. ขยายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและสถาบนัเพ่ือขยายการบริการทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แก่ชมุชน 
 4. ทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรม โดยเน้นความร่วมมือกบัวดัและชมุชนเพ่ือการผสมผสานความรู้ทางตะวนัออกเข้ากบั
ตะวนัตก อีกทัง้การฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาพืน้บ้าน 
 5. เป็นศนูย์กลางของการอบรมความรู้และการวิจยัทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
 6. ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชีย และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือดงูาน แลกเปล่ียน
นกัศกึษา และพฒันางานวิจยัร่วมกนั  
 ช่ือปริญญา :  
 รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) 
 สาขาวิชาการปกครอง 
 รัฐศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) Bachelor of Administration (B.P.A) 
 - วิชาเอกการบริหารองค์การ 
 - วิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน  
 คณะรัฐศาสตร์  เปิดรับนกัศกึษาเข้าศกึษาในปีการศกึษา 2559 ในสาขาการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอกการบริหารองค์การ และวิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน  มีรายละเอียด ดงันี ้ 



 

  

  

  
  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะรัฐศาสตร์ 
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math) 

(%) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1    การปกครอง  (วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

2   รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การบริหา
องค์การ)    

(วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การปกครอง
ท้องถ่ิน)   

(วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 - 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 2.25 2.25 40 - 40 20 

3  



 

  

  
ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะรัฐศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math) 

(%) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

 
 
1    

 
 
การปกครอง  

(วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

2   รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การบริหา
องค์การ)    

(วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 
 

- 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 - 2.25 40 - 40 20 

รัฐประศาสน
ศาสตร์  

(การปกครอง
ท้องถ่ิน)   

วิทย์-คณิต) 2.25   2.25 - 40 40 - 20 

(ศิลป์) 2.25 2.25 2.25 40 - 40 20 

3  



 

  

  

ลําดบั  สาขาวิชา 

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

ผล
คะแนน
PAT1 
(%) 

ผล
คะแนน
PAT2 
(%) 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

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  
(การปกครอง
ท้องถ่ิน)   

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 

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารับตรงทั่วไป  
คณะรัฐศาสตร์ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  
โควตาเรียนดี

ชนบท 

โควตาสง่เสริม
ผู้ มีคณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

 พืน้ท่ีบริการ    
โควตารับตรงทัว่ไป 

พืน้ท่ีอีสาน พืน้ท่ีภาคอ่ืน 

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 

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในคณะรัฐศาสตร์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  

หมายเหต ุคา่คะแนน PAT 77-82 เลือกใช้คา่คะแนนสงูสดุในการคํานวณ 



 

  

  

คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
 วิสัยทศัน์ : เป็นคณะมาตรฐานคณุภาพการศกึษา มุง่เน้นการพฒันาความสามารถ ทรัพยากรมนษุย์ โดยการ
เช่ือมโยงกบัภมูิปัญญาในท้องถ่ิน ผู้ผลติและสากล ในการสร้างนวตักรรมการออกแบบและผลติภณัฑ์ พฒันาองค์ความรู้  
คูค่ณุธรรม นําสตปัิญญา 
 
 พันธกิจ : 
 1. ผลติบณัฑิต ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล มีคณุธรรม นําความรู้ คดิเป็น ทําเป็นและดําเนินชีวิต 
บนพืน้ฐานความพอเพียง 
 2. วิจยัและสร้างนวตักรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ในการพฒันา
คณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 3. บริการวิชาการแก่สงัคมเพ่ือชีวิตท่ีดีของประชาชน และการสร้างมลูคา่เพิ่มจากการออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ์ชมุชน  
 4. ทํานบุาํรุง ฟืน้ฟ ูศลิปวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินและประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การอนรัุกษ์และ 
การนํามาใช้เพ่ือการตอ่ยอดทางความรู้และเชิงพาณิชย์กบัวฒันธรรม 
 
 วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือจดัการเรียนการสอนและผลติบณัฑิต ในระดบัปริญญาโทและเอก ให้ได้มาตรฐานคณุภาพการศกึษา  
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ 
 2. เพ่ือสง่เสริมการวิจยัและผลติผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีการเผยแพร่ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้เพ่ือการพฒันา
ท้องถ่ินและประเทศ และสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ 
 3. เพ่ือสง่เสริมการวิจยัและผลติผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมีการเผยแพร่ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้เพ่ือการพฒันา
ท้องถ่ินและประเทศ และสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 4. เพ่ือให้บริการวิชาการในสาขาศลิปะประยกุต์และการออกแบบ ในการสง่เสริมการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 
การสร้างสงัคมและชมุชนเข้มแข็ง 
 5. เพ่ืออนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและจริยธรรมอนัดีงามให้คงอยู ่และเจริญงอกงามในสงัคมอนัเป็นการสืบทอด 
องค์ความรู้ และนํามาใช้ประโยชน์ให้กบัสงัคมปัจจบุนัและอนาคต  
 
 ช่ือปริญญา : ศิลปประยุกต์บัณฑติ (ศ.ป.บ.) Bachelor of Applied Arts (B.A.A.) 
                          สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 คณะศลิปประยกุต์และการออกแบบ  เปิดรับนกัศกึษาเข้าศกึษาในปีการศกึษา 2559 ในสาขาการออกแบบ
อตุสาหกรรม มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 



 

  

  

  

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPAX 
4 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math 

+Eng) 
(%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  โควตากลุม่ผู้ มีความสามารถ
พิเศษ 
สาขาการออกแบบอตุสาหกรรม 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 2.00   2.00   10 10 60 20 

ตารางแสดงองค์ประกอบประเภทโควตารับตรงทั่วไป คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแต่ละคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math 

+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

ผล
คะแนน 
GAT(%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  โควตารับตรงทัว่ไป 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 2.00   2.00   10 20 20 10 

ผลคะแนน 
PAT4(%) 

40 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั  วิธีรับ  

คณุสมบติัเฉพาะของแตล่ะคณะ/
หลกัสตูร 

องค์ประกอบการคดัเลือก  

แผน 
การเรียน 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

GPA 
(Sc+Math

+Eng) 

GPAX 
5 ภาคเรียน 

(%) 

GPA 
(Sc+Math 

+Eng) 
(%) 

ทดสอบ
ความรู้ทาง
วิชาการ 

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%) 

1  วิธีรับตรงตามพืน้ท่ี  
สาขาการออกแบบอตุสาหกรรม 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิทย์-คณิต 2.00   2.00   10 10 60 20 



 

  

  
  ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ  

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ วธีิรับตรงตามพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  

โควตากลุม่ผู้ มีความสามารถพิเศษ   พืน้ท่ีบริการ    

โควตารับตรง
ทัว่ไป โควตาเรียนดี

ชนบท 

โควตาสง่เสริม 
ผู้ มีคณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

โควตา
ศิลปวฒันธรรม 

พืน้ท่ีอีสาน 

1 การออกแบบอตุสาหกรรม 62 3 3 5 48 3 

รวม 62 3 3 5 48 3 



 

  

  
หน่วยจัดการเรียนการสอน 

จังหวัดมุกดาหาร 
            
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกจิ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business  Adminstration in Business Management 
ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย  : บริหารธุรกจิ (การจัดการธุรกจิ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกจิ) 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business  Adminstration in (Business Management) 
     B.B.A. (Business Management) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตเป็นหลกัสตูรท่ีมุง่ผลติบคุคลท่ีมีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจซึง่เป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มี
ความสามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติตอ่ไปได้ การพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นการดําเนินการสว่นหนึง่ท่ีสนบัสนนุและสอดคล้อง
ตอ่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 ท่ีเน้นการเร่งพฒันาคณุภาพชีวิต การกระจายรายได้และโอกาสทางการศกึษาในระดบั
ภมิูภาคและมุง่พฒันาให้บณัฑิตเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านบริหารและการจดัการโดยการประยกุต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
สามารถนําไปปฎิบติัได้และช่วยให้การจดัการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว 
จบแล้วสามาประกอบอาชีพ 
ผู้จดัการทัว่ไป   ผู้จดัการเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนษุย์  ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย      บริหารงานทัว่ไป       เจ้าหน้าท่ีนโยบายและแผน 
นกัวิชาการของสว่นราชการตา่งๆ   นกัทรัพยากรบคุคล     ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุติัให้สมคัรได้ 
 

              
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program 
ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย  : บัญชีบัณฑติ (บช.บ.) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่ผลติบณัฑิตให้มีความรู้ และทกัษะทางด้านบญัชีซึง่เป็นให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานการประกอบอาชีพในสายนัน้ๆ โดยมุง่พฒันาบณัฑิตให้มีความสามารถในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบติัตอดจนสามารถนําเทคโนโลยีทางด้านการจดัระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กบัวิชาชีพงานบญัชีงานตรวจสอบภายใน งานสอบบญัชี
และงายบญัชีเพ่ือการบริหารทําให้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาสามารถไปทํางานในหน้าท่ีพนกังานบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศ
ไทย ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีภาษีอากร เป็นต้น 
จบแล้วสามาประกอบอาชีพ 
นกับญัชี   ผู้สอบบญัชีอนญุาต   ผู้สอบบญัชีภาษีอากร   ผู้ตรวจสอบภายใน    นกัวิชาการของสว่นราชการตา่งๆ    เช่น นกัวิชาการการเงิน
และบญัชี  นกัวิชาการตรวจสอบบญัชี  นกัวิชาการพาณิชย์ เป็นต้น    อาชีพอ่ืนๆ  นกับญัชีอิสระ  ท่ีปรึกษาด้านการบญัชีและภาษีอากร 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุติัให้สมคัรได้ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ  

หลักสูตรบัญชีบณัฑติ  



 

  

  
 
 
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวทิยาศาตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Information Technology 
ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย  : วทิยาศาสตรบัณฑติ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Information Technology) 
     B.Sc. (Information Technology) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลกัสตูรวิทยาศาตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมุง่พฒันาคนให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับประยกุต์ใช้ในด้านตา่งๆ อีกทัง้เพ่ือพฒันาคนให้มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม พร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ
หรือศกึษาตอ่ความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศ อนัเป็นการสร้างความเจริญให้กบัตนเอง ชมุชนและประเทศชาติตอ่ไป  
จบแล้วสามาประกอบอาชีพ 
นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ  ผู้ ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ผู้จดัการโครงการสารสนเทศ   
ผู้จดัการซอฟต์แวร์  นกัพฒันาเว็บไซต์   ผู้ดแูลบริหารจดัการระบบเครือข่าย   ฝ่ายสนบัสนนุด้าน  ICT  ในสถานประกอบการ 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุติัให้สมคัรได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ

ตารางแสดงองค์ประกอบโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ  
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั   วิธีรับ   คณุวฒิุ   

ผลการเรียน คะแนนทดสอบ  

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%)  
GPAX  

4 ภาคเรียน 

GPA 

(Sc+ 
Math 

GPA 

(Sc+ 
Math+ 
Eng) 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX  
4 ภาค
เรียน 
(%) 

GPA 

(Sc+ 
Math) 
(%) 

GPA 

(Sc+ 
Math+ 
Eng) 
(%) 

GPAX 

(Th+ 

Soc+Eng) 

(%) 

1    โควตาเดก็ดี 
มีท่ีเรียน 
-สาขาการจดัการธุรกิจ 
-สาขาการบญัชี 
-สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ไม่กําหนด  
 
 

2.20 
 

2.50 
2.50 

 
 
 

2.20 
 

2.50 
2.50 

 
 
 

2.20 
 

2.20 
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2.00 
2.50 

 
 
 

30 
 

30 
- 
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- 
- 

 
 
 

40 
 

40 
70 

 
 
 

30 
 

30 
20 

 
 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2 โควตาศิลปวฒันธรรม 
-สาขาการจดัการธุรกิจ 
-สาขาการบญัชี 
-สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่กําหนด  
 
 

2.20 
 

2.50 
2.50 

 
 
 

2.20 
 

2.50 
2.50 

 
 
 

2.20 
 

2.20 
2.50 

 
 
 

2.00 
 

2.00 
2.50 

 
 
 

30 
 

30 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

40 
 

40 
70 

 
 
 

30 
 

30 
20 

 
 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 



 

  

  

ลําดบั   วิธีรับ   คณุวฒิุ   

ผลการเรียน คะแนนทดสอบ  

สอบ
สมัภาษณ์ 

(%)  
GPAX  

5 ภาคเรียน 

GPA 

(Th+Soc 

+Eng) 

GPAX  
5 ภาค
เรียน 
(%) 

GPA 

(Sc+ 
Math) 
(%) 

GPAX 

(Th+ 

Soc+Eng) 

(%) 

1    วิธีรับตรงพืน้ท่ีบริการ  
พืน้ท่ีอีสานและ 
พืน้ท่ีภาคอ่ืน 
-สาขาการจดัการธุรกิจ 
-สาขาการบญัชี 

 กําลงัศกึษา 
ม.6  

หรือเทียบเท่า 

 
 
 

2.20 
2.50 

 
 
 

2.00 
2.00 

 
 
 

30 
30 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

30 
30 

 
 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

-สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กําลงัศกึษา 
ม.6  

หรือเทียบเท่า 

2.50  2.50 - - 20 10 

GPA 

(Sc+ 
Math+ 
Eng) 
(%) 
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(Sc+ 
Math+ 
Eng) 

 
 
 

2.20 
2.20 

2.50 

ตารางแสดงองค์ประกอบวธีิรับตรงตามพืน้ที่หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร  
ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดบั    สาขาวิชา   
จํานวน 

รับเข้าศกึษา  
โควตาเรียน
ดีชนบท 

โควตา 
ศิลปวฒันธรรม 

 พืน้ท่ีบริการ    
หมายเหต ุ

พืน้ท่ีอีสาน พืน้ท่ีภาคอ่ืน 

1 การจดัการธุรกิจ 35 5 5 20 5  

2 การบญัชี 35 5 5 20 5  

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 5 5 15 5  

รวม 100 15 15 55 15  

ตารางสรุปจาํนวนรับเข้าศกึษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ และวธีิรับตรงตามพืน้ที่ ประจาํปีการศกึษา 2559 



 

  

  

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ประจาํปีการศกึษา 2559 (สาํหรับสถานศกึษา) 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

  สถานศกึษาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

ประจําปีการศกึษา 2558 ผา่นเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันที่  1 กรกฎาคม– 20 สิงหาคม  2558  

  สถานศกึษาประชมุร่วมกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี หรือศกึษาเพิ่มเติมจากประกาศรับสมคัรฯ เพ่ือรับทราบวิธีการรับสมคัรและ

คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัเรียนในสถานศกึษา  มิถุนายน  2558  

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)วันที่  31 สิงหาคม 2558 

 สอบสมัภาษณ์   วันที่  7 กันยายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  15 กันยายน 2558 

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา   โควตากลุม่ผู้ มีความสามารถพิเศษตา่งๆ  

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา วันที่  15 กันยายน 2558 

 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา ชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  15-30 กันยายน 2558 
 ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษาด้วย

ตนเอง วันที่  30 กันยายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม      วันที่   5 ตุลาคม 2558 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติมชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ  วันที่ 5-15 ตุลาคม 2558 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559  เดือนมีนาคม  2559 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกาํหนดไว้) 



 

  

  

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ ประจาํปีการศกึษา 2559  (สาํหรับสถานศึกษา) 

  สถานศกึษาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

ประจําปีการศกึษา 2558 ผา่นเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันที่  1 ตุลาคม– 15 พฤศจกิายน  2558  

  สถานศกึษาประชมุร่วมกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี หรือศกึษาเพิ่มเติมจากประกาศรับสมคัรฯ เพ่ือรับทราบวิธีการรับสมคัรและ

คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัเรียนในสถานศกึษา  มิถุนายน  2558  

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

- ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)  วันที่  25 พฤศจกิายน 2558 

- สอบสมัภาษณ์  วันที่  2 ธันวาคม 2558 
- ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  9 ธันวาคม 2558 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา   วิธีรับตรงตามพืน้ท่ี  

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  9 ธันวาคม 2558 

 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา ชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  9 - 17 ธันวาคม 2558 
 ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษาด้วย

ตนเอง วันที่  17 ธันวาคม 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม      วันที่  6 มกราคม 2559 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม ชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา    วันที่ 6 - 13 มกราคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559 เดอืนมีนาคม  2559 
(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกาํหนดไว้) 



 

  

  

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559  (สาํหรับสถานศึกษา) 

  สถานศกึษาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

ประจําปีการศกึษา 2558 ผา่นเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  วันที่  16 พฤศจกิายน - 30 ธันวาคม 2558  

  สถานศกึษาประชมุร่วมกบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี หรือศกึษาเพิ่มเติมจากประกาศรับสมคัรฯ เพ่ือรับทราบวิธีการรับสมคัรและ

คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัเรียนในสถานศกึษา มิถุนายน  2558  

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)วันที่  25 มกราคม 2559 

 สอบสมัภาษณ์   วันที่  1 กุมภาพนัธ์  2559 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  10 กุมภาพนัธ์  2559 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

สถานศกึษาตรวจสอบรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา   วิธีรับตรงทัว่ไป 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  10 กุมภาพนัธ์  2559 

 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา ชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  10-22 กุมภาพนัธ์  2559 
ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษา 

ด้วยตนเอง วันที่  22 กุมภาพนัธ์  2559 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม  วันที่   26 กุมภาพนัธ์  2559 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติมชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ  วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ - 3 มีนาคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559 เดอืนมีนาคม  2559 

(มหาวิทยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกาํหนดไว้) 



 

  

  

ประกาศรับสมคัร คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีการศกึษา 2559  

        ผา่น  www.entry.ubu.ac.th  วันที่  1 กรกฎาคม– 20 สิงหาคม  2558  

ผู้สมคัรกรอกข้อมลูเพ่ือสมคัรคดัเลือกโควตากลุม่ผู้มความสามารถพิเศษตา่งๆ ผา่นระบบรับสมคัรทางเวบ็ไซต์     

www.entry.ubu.ac.th  แล้วสัง่พิมพ์ใบสมคัรท่ีกรอกสมบรูณ์แล้ว  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม– 20 สิงหาคม  2558  
(กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดาํเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน) ยกเว้น การเปล่ียนประเภทโควตาที่สมัคร 

โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนที่มหาวทิยาลัยกาํหนด) 

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ประจาํปีการศกึษา 2559  (สาํหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมคัรชําระเงินคา่สมคัรท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ ทกุสาขาทัว่ประเทศ(ท่ีระบไุว้ใน ใบสมคัร 

ท่ีสัง่พิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม– 21 สิงหาคม  2558  

ผู้สมคัรตรวจสอบผลการชําระเงินคา่สมคัรท่ี  ทางเวบ็ไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม– 21 สิงหาคม  2558  
 (มหาวทิยาลัยฯ จะดาํเนินการตรวจสอบการชาํระเงนิและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

 ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันที่  31 สิงหาคม 2558 
 สอบสมัภาษณ์   วันที่  7 กันยายน 2558 

  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  15 กันยายน 2558 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  วันที่  15-30 กันยายน 2558 
 ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษาด้วย

ตนเอง วันที่  30 กันยายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม   วันที่  5 ตุลาคม 2558 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติมชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ    วันที่ วันที่ 5-15 ตุลาคม 2558 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559 เดอืนมีนาคม  2559 
(มหาวทิยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวทิยาลัยฯกาํหนดไว้) 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 



 

  

  

ประกาศรับสมคัร คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีการศกึษา 2559  

        ผา่น  www.entry.ubu.ac.th  วันที่  1 ตุลาคม– 15 พฤศจกิายน  2558  

ผู้สมคัรกรอกข้อมลูเพ่ือสมคัรคดัเลือกโควตากลุม่ผู้ มีความสามารถพิเศษตา่งๆ ผา่นระบบรับสมคัรทางเวบ็ไซต์     

www.entry.ubu.ac.th  แล้วสัง่พิมพ์ใบสมคัรท่ีกรอกสมบรูณ์แล้ว  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม– 15 พฤศจกิายน  2558  
(กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดาํเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน)  

ยกเว้น การเปล่ียนประเภทโควตาที่สมัคร โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนที่มหาวทิยาลัยกาํหนด) 

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
วธีิรับตรงตามพืน้ที่ ประจาํปีการศกึษา 2559  (สาํหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมคัรชําระเงินคา่สมคัรท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ (ท่ีระบไุว้ใน 

     ใบสมคัรท่ีสัง่พิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม– 16 พฤศจกิายน  2558  

ผู้สมคัรตรวจสอบผลการชําระเงินคา่สมคัรท่ี  ทางเวบ็ไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม– 16 พฤศจกิายน  2558  
 (มหาวทิยาลัยฯ จะดาํเนินการตรวจสอบการชาํระเงนิและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

 ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันที่  25 พฤศจกิายน 2558 
 สอบสมัภาษณ์   วันที่  2 ธันวาคม 2558 

  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  9 ธันวาคม 2558 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  9 - 17 ธันวาคม 2558 
 ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษาด้วย

ตนเอง วันที่  17 ธันวาคม 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม   วันที่  6 มกราคม 2559 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติมชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ    วันที่ 6 - 13 มกราคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559 เดอืนมีนาคม  2559 
(มหาวทิยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวทิยาลัยฯกาํหนดไว้) 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 



 

  

  

ประกาศรับสมคัร คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีการศกึษา 2559  

        ผา่น  www.entry.ubu.ac.th  วันที่  16 พฤศจกิายน - 30 ธันวาคม 2558  

ผู้สมคัรกรอกข้อมลูเพ่ือสมคัรคดัเลือกโควตากลุม่ผู้ มีความสามารถพิเศษตา่งๆ ผา่นระบบรับสมคัรทางเวบ็ไซต์     

www.entry.ubu.ac.th  แล้วสัง่พิมพ์ใบสมคัรท่ีกรอกสมบรูณ์แล้ว ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2558  
(กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถดาํเนินการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน)  
ยกเว้น การเปล่ียนประเภทโควตาที่สมัคร โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนที่มหาวทิยาลัยกาํหนด) 

ขัน้ตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
โควตารับตรงทั่วไป ประจาํปีการศกึษา 2559  (สาํหรับผู้สมัคร) 

ผู้สมคัรชําระเงินคา่สมคัรท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์  ทกุสาขาทัว่ประเทศ (ท่ีระบไุว้ใน 

     ใบสมคัรท่ีสัง่พิมพ์แล้ว)   ระหว่างวันที่  16 พฤศจกิายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558  

ผู้สมคัรตรวจสอบผลการชําระเงินคา่สมคัรท่ี  ทางเวบ็ไซต์ www.entry.ubu.ac.th  ได้ตลอดเวลา   

ระหว่างวันที่ 16 พฤศจกิายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558  
 (มหาวทิยาลัยฯ จะดาํเนินการตรวจสอบการชาํระเงนิและ update ข้อมูลวันต่อวัน)   

ผู้สมคัรตรวจสอบรายช่ือผู้สิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี) วันที่  25 มกราคม 2559 
 สอบสมัภาษณ์   วันที่  1 กุมภาพนัธ์  2559 

  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา   วันที่  10 กุมภาพนัธ์  2559 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา  วันที่  10 - 22 กุมภาพันธ์  2559 
 ผู้ ท่ียืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาท่ีชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ และมีความประสงค์จะขอสละสทิธ์ิจะต้องย่ืนคําร้องขอสละสทิธ์ิการเข้าศกึษาด้วย

ตนเอง วันที่  22 กุมภาพันธ์  2559 
 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติม   วันที่  26 กุมภาพนัธ์  2559 
 ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาเพิ่มเติมชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิ    วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ - 3 มีนาคม 2559 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี สง่รายช่ือผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาให้กบัท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย เพ่ือตดัสทิธ์ิการสมคัรเข้าศกึษา

ในระบบ Admissions ปีการศกึษา 2559 เดอืนมีนาคม  2559 
(มหาวทิยาลัยฯจะสงวนสิทธ์ิในการสละสิทธ์ิภายหลังจากที่มหาวทิยาลัยฯกาํหนดไว้) 

กรณีที่พบปัญหาในทุก ๆ ข้ันตอน สามารถตดิต่อได้โดยตรงที่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 



 

  

  

              
 

  
 

  มหาวิทยาลยัฯ จะรับสมคัรใน โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 
2558 วธีิรับตรงตามพืน้ที่ ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม– 15 พฤศจกิายน  2558 และโควตารับตรงทั่วไป ระหว่างวันที่  
16 พฤศจกิายน - 30 ธันวาคม 2558  โดยสามารถ Download คูมื่อการสมคัรศกึษารายละเอียดประเภทโควตา คณะ สาขา 
คณุสมบตักิารสมคัร  และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกตดัสนิ ได้ท่ี เว็บไซต์ งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี (www.entry.ubu.ac.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี  
  (1) งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  เบอร์โทรศพัท์  0-4535-3120,   
0-4535-3122 , 0-4535-3223-4  เบอร์โทร/โทรสาร  0-4535-3119 หรือ  Email : entry.ubu@gmail.com 
  (2) งานแนะแนวการศกึษา  โรงเรียน/สถานศกึษา ท่ีนกัเรียนสงักดั  

 
 

              สําหรับผู้สมคัรวิธีรับตามโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ดงัตอ่ไปนี ้  
      2.1  โควตาโอลิมปิกวิชาการ   
  2.2  โควตากีฬา   
  2.3 โควตาศิลปวฒันธรรม   
  2.4 โควตารักษ์เกษตร   
  2.5 โควตาสนบัสนนุการจดัห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 
  2.6 โควตาโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
  2.7 โควตาเรียนดีชนบท  
  2.8 โควตานกัเรียนเรียนดีมีภาวะผู้ นํา 
จะต้องนําส่งหลักฐานให้กับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัตพิเิศษประกอบเพิ่มเตมิ ดังนี ้ 
              (1) สําเนาบตัรประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ชดุ 
              (2) สําเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ชดุ 
              (3) สําเนาหลกัฐานการผา่นคา่ยโอลมิปิกวิชาการ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม หรือ 
การเป็นบตุรเกษตรกร หรือการเข้าร่วมคา่ยรักษ์เกษตรของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตามท่ี
คณุสมบติัเฉพาะประเภทการรับกําหนด (ศกึษาเพิ่มเติมจากรายละเอียดคณุสมบติัเฉพาะประเภท 
การรับและคณุสมบติัเฉพาะคณะ/สาขานัน้ ๆ กําหนดเพิ่มเติมอีกครัง้ เพ่ือให้การจดัสง่หลกัฐานถกูต้องและพร้อมสําหรับการตรวจสอบ
คณุสมบติั)  
              (4) สําเนาหลกัฐานเอกสารรับรองผลการเรียน (ปพ.1) จํานวน 4 ภาคเรียนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ชดุ  
           หมายเหตุ  กรณีประทับตราไปรษณีย์เกนิกาํหนด มหาวทิยาลัยจะถือว่าส่งหลักฐานหลังกาํหนด และไม่มีสทิธ์ิเข้าสู่
ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามขัน้ตอนต่อไป และกรณีสง่หลกัฐานทางไปรษณีย์ไมท่นั   ให้ผู้สมคัรนําส่งหลักฐาน
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 23 สงิหาคม 2558 เท่านัน้ หากนําส่งภายหลังวันที่ 23 สงิหาคม 2558 
มหาวทิยาลัยจะไม่รับหลักฐานและไม่มีสทิธ์ิเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของมหาวทิยาลัยตามขัน้ตอนต่อไป   
            ส่วนผู้สมัครวธีิรับตรงพืน้ที่ และโควตารับตรงทั่วไป ไม่ต้องนําส่งชุดเอกสารการสมัครให้กับมหาวทิยาลัยฯ ให้รอ
ตรวจสอบผลการประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตามปฏทินิการคัดเลือกกาํหนดไว้ต่อไป  

  

การรับสมัคร 
  1.กาํหนดการการรับสมัคร  

  2.เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือก 



 

  

  
  

   3.1 กรณีสมัคร โควตาโอลิมปิกวชิาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม  และโควตารักษ์เกษตร   

และโควตาโครงการผลิตบณัฑิตหลักสูตรบริหารธุรกจิสาขาวชิาการตลาดแผนฝึกงานด้านธุรกจิปลีก ตามความร่วมมือ

สนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัทซีพีออล์ จาํกัด อัตราค่าสมัคร จาํนวน 200 บาทต่อประเภทโควตาที่สมัคร  (สามารถ

สมัครได้ทุกประเภทโควตา ไม่จาํกัดจาํนวน) 
  3.2 กรณีสมัครรับตรงพืน้ที่ (พืน้ที่อีสาน และพืน้ที่ภาคอ่ืน) ชาํระค่าสมัคร 200 บาท    
อน่ึง ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จาํนวน 1 สาขาวชิา และ
สาขาวชิาอ่ืนๆ กับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดรับสมัครอีก จาํนวน 1 สาขาวชิา ก่อนทํารายการการสมคัร 
โปรดตรวจสอบพืน้ท่ีจงัหวดัของสถานศกึษาท่ีสงักดัให้ถกูต้องก่อนทําการสมคัร  เน่ืองจากมีข้อจํากดัสําหรับพืน้ท่ีจงัหวดั
สถานศกึษาท่ีสามารถสมคัรได้ในแตล่ะโควตาท่ีแตกตา่งกนั  หากมหาวิทยาลยัตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ผู้สมคัรขาดคณุสมบตัิ
การคดัเลือกท่ีกําหนดไว้ อาทิเช่น ที่ตัง้/สถานศึกษาอยู่นอกพืน้ที่วธีิรับที่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีกาํหนด มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีขอสงวนสิทธ์ิในการขอยกเลิก แก้ไขและเปล่ียนแปลงและไม่คืนเงนิค่าสมัครทุกกรณี 
  3.3 กรณีรับตรงตามพืน้ที่ (พืน้ที่อีสาน และพืน้ที่ภาคอ่ืน) สาํหรับคณะเภสัชศาสตร์ และวทิยาลัยการ
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อัตราค่าสมัคร จาํนวน 200 บาท 
   ทัง้นี ้โปรดตรวจสอบคุณสมบัต ิก่อนทาํรายการการสมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัตติามที่หลักสูตร
กาํหนดให้ถูกต้องก่อนทาํการสมัคร  หากมหาวทิยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัตกิารคัดเลือกที่
กาํหนดไว้  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีขอสงวนสิทธ์ิในการขอยกเลิก แก้ไขและเปล่ียนแปลงและไม่คืนเงนิค่าสมัครทุก
กรณี  และดาํเนินการจดัส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบตัด้ิวยตนเอง ภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัย
กาํหนด 
 
  4.1 ให้นกัเรียนศกึษารายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการสมคัรสอบในระเบียบการ หรือ download ได้ท่ีเว็บไซต์         
งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา  http://www.entry.ubu.ac.th หรือ  ศกึษาจากระเบียบการท่ีงานแนะแนวโรงเรียน ท่ีสงักดั 
หรือ เว็บไซต์ โรงเรียน/สถานศกึษาท่ีสงักดั 
        4.2 ผู้สมคัรเข้าสูร่ะบบ ท่ีเว็บไซต์ http://www.entry.ubu.ac.th ทําการสมคัรตามคําแนะนําและขัน้ตอน 
การสมคัรท่ีมหาวิทยาลยัฯ กําหนด  โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีประสงค์จะสมคัรสอบ  
โดยสามารถสมคัรเข้ารับการคดัเลือก จํานวน 1 สาขาวิชาตอ่โควตา และมหาวิทยาลยัฯ จะตรวจสอบข้อมลูคะแนนเฉล่ียสะสม 
และคะแนนเฉล่ียรายกลุม่สาระของผู้สมคัรกบัสถานศกึษาตามขัน้ตอนอีกครัง้        
4.3 กรณี ที่ผู้สมัคร สมัครหลายประเภทการรับในการสมัครครัง้เดยีวและชาํระเงนิไม่ครบจาํนวนเงนิค่าสมัครของการ
สมัครนัน้ๆ ผู้สมัครจะต้องชาํระเงนิค่าสมัครให้ครบถ้วนตามจาํนวนเงนิรวมค่าสมัครที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชาํระ
เงนิ หากผู้สมัครชาํระเงนิไม่ครบถ้วน ตามใบแจ้งยอดการชาํระเงนิ จะปรากฏสถานะ “ชาํระเงนิไม่ครบ”หากไม่
ดาํเนินการชาํระเงนิให้ครบถ้วน ใบสมัครและเอกสารการสมัครดังกล่าว จะถูกยกเลิกทัง้หมดทกุประเภทการรับที่ได้
สมัครไว้ในใบสมัครดังกล่าวทุกกรณี และเสียสิทธ์ิการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิค่าสมัครทุกกรณี กรณีถูกยกเลิกข้อมูลการสมัครจากการชาํระเงนิไม่ครบตามใบ
แจ้งยอดการชาํระเงนิ 
   4.4 เม่ือทาํการสมัครเรียบร้อยแล้ว  จะแก้ไขข้อมูลการเลือกสาขาวชิาที่สมัครไว้แล้วไม่ได้    
ในกรณีที่ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไขสาขาวชิาที่ได้สมัครสอบไว้แล้วจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมในการสมัครเดมิก่อน 
จงึจะสามารถสมัครคณะ/สาขาใหม่ได้   (กรณียกเลกิใบสมคัรประเภทการรับตอ่ใบสมคัร 1 ใบ รายการการสมคัรทกุวิธีรับ  
ทกุคณะสาขาท่ีได้สมคัรไว้จะถกูยกเลกิทัง้หมด  ไม่สามารถยกเลกิรายใดรายการหนึง่ได้) 

  3. ค่าสมัคร 

  4.วิธีการสมัคร 



 

  

  
   4.5 สัง่พิมพ์ใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูสมบรูณ์จากข้อ 4.3  ชําระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย 
และไปรษณีย์ทัว่ประเทศ   
       4.6 กรณี ต้องการแก้ไขข้อมลูการสมคัร  ให้กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมลูการสมคัรได้ท่ี เว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th  ยกเว้น  การเปลีย่นแปลงสาขาวิชาและประเภทโควตาท่ีสมคัรจะไมส่ามารถดําเนินการได้ 
ให้ดําเนินการตามข้อ 4.3 เทา่นัน้ 
 
   
 5.1 ตรวจสอบข้อมลูการสมคัรและตดิตามผา่นระบบงานรับสมคัรท่ี  www.entry.ubu.ac.th    
 5.2 Download ข้อมลูผู้สมคัรและคะแนนเฉล่ีย (GPAX) 4-5 ภาคเรียน และคะแนนเฉล่ียรายกลุม่สาระของ
ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกในสงักดัสถานศกึษาทกุคน  เพ่ือนําสง่ให้มหาวทิยาลยัฯตรวจสอบผา่นระบบ 
www.enry.ubu.ac.th  และจดัเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
 5.3  ตรวจสอบผลการสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาของนกัเรียนในสงักดัได้ตลอดเวลาผา่นระบบ 
www.entry.ubu.ac.th   
 
 

                   ผู้สมคัรท่ีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมลูผู้สมคัร สามารถขอแก้ไขข้อมลูการสมคัรตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
         6.1  กรณีข้อมลูท่ีบนัทกึแล้วผิดพลาดหรือตรวจสอบข้อมลูแล้วไมป่รากฏข้อมลูผู้สมคัร  สามารถบนัทกึ
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมลูท่ี  www.entry.ubu.ac.th  ตามวนัเวลา ดงันี ้
   โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2558   
   รับตรงตามพืน้ที่  ระหว่างวันที่1 ตุลาคม– 15 พฤศจกิายน  2558  
   โควตารับตรงทั่วไป  ระหว่างวันที่ 16 พฤศจกิายน - 30 ธันวาคม 2558  
กรณีท่ีข้อมลูยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขตามคําร้องให้ตดิตอ่ตดิตอ่  งานรับเข้าศกึษา โทร 0-4535-3120 , 0-4535-3122 ,  
0-4535-3223-4  โทรสาร 0-4535-3119   โดยตรงอีกครัง้ หรือ   Email  :  entry.ubu@gmail.com 
                   6.2  กรณีท่ีผู้สมคัรมีความประสงค์จะขอแก้ไขคณะ/สาขาวิชาท่ีสมคัร จะต้องดําเนินการชําระเงินคา่สมคัร
ของคณะ/สาขาท่ีได้สมคัรแล้วและดําเนินการสมคัรใหมต่ามขัน้ตอนการสมคัร ในข้อ 4 
  6.3  กรณีท่ีผู้สมคัรมีความประสงค์จะขอสมคัรเพิ่มเตมิจากท่ีเคยบนัทกึรายการสมคัรแล้วนัน้ สามารถ
ดําเนินการกรอกแบบฟอร์มสมคัรเพิ่มได้ผา่นระบบ www.entry.ubu.ac.th ได้ตลอดระยะเวลาการสมคัรท่ีระบบเปิด 
รับสมคัรอยู ่ ทัง้นี ้ หากรายการสมคัรท่ีได้บนัทกึไว้แล้วยงัไมไ่ด้ถกูนําไปชําระเงินคา่สมคัร ภายหลงัจากบนัทกึผล 
การสมคัรเพิ่มเตมิแล้วนัน้  ใบแจ้งหนีค้า่สมคัรจะถกูปรับเพิ่มจํานวนเงินคา่สมคัรโดยรวมจํานวนเงินคา่สมคัรท่ีได้สมคัร 
เพิ่มไว้ด้วย ดงันัน้  โปรดรักษาสทิธ์ิของท่านในการสมคัร โดยนําใบแจ้งหนีก้ารสมคัร ตดิตอ่ชําระเงินได้ตามสถานท่ีและ 
ภายในวนั เวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้แก้ไขสาขาวชิา ทุกกรณี ถ้าต้องการเปล่ียนสาขา  จะต้องขอ
ยกเลิกการสมัครและขอสมัครใหม่พร้อมชําระ ค่าสมัครของสาขาวชิาทีข่อแก้ไขใหม่ตามข้ันตอนการสมัคร
เท่าน้ัน 

 
 

5.ขัน้ตอนการดาํเนินงานของผู้รับผิดชอบการสมัครของโรงเรียน 

6.การตรวจสอบรายช่ือและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร  



 

  

  

วธีิการและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
     มหาวทิยาลัยจะแต่งตัง้กรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัย  ประจาํปีการศึกษา  2559 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละวธีิรับในแต่ละคณะ/สาขา   โดยมีวธีิการและเกณฑ์  ดงันี ้
  
      1.1 วิธีรับผา่นสว่นกลางเป็นไปตามท่ีท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันี ้ 
GPAX O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)  คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และคะแนน
ทดสอบความถนดัเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT)   

 1.2 วิธีรับตรง โดยคณะ/หลกัสตูร กําหนดองค์ประกอบในการพิจารณา จากรายละเอียด  
ดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัคณะ/หลกัสตูรกําหนด  
   1.2.1 คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม    

           1.2.2 คะแนนทดสอบความถนดัทัว่ไป (General Aptitude Test หรือ GAT)    
           1.2.3 คะแนนทดสอบความถนดัเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test)  
           1.2.4 คะแนนทดสอบวิชาสามญั 9 วิชา   
          1.2.5 ผลคะแนนทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตทิางด้านอาชีวศกึษา (V-NET)   
         1.2.6 ผลคะแนนทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-Net)  
           1.2.7 ผลการประเมินวดัระดบัความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแขง่ขนั ท่ีมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีกําหนด  
        1.2.8 การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

          1.2.9 ผลการสอบสมัภาษณ์    
     

 วธีิการรับเข้าศึกษา  การรับนกัศกึษาเข้าศกึษามี 2 วิธี คือ   
 2.1 วิธีรับผ่านส่วนกลาง  การคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคดัเลือกตามองค์ประกอบท่ี ทปอ. 
กําหนด ประมาณร้อยละ 20 จากแผนการรับท่ีกําหนด    

2.2 วธีิรับตรง การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาจะดําเนินการการคดัเลือกโดยมหาวิทยาลยักําหนด  ประมาณร้อยละ 80 
จากแผนการรับท่ีกําหนด โดยแบง่เป็น 2 วิธี คือ   

         2.2.1 วธีิรับตรงตามพืน้ที่  ได้แก่ การสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาจากพืน้ท่ีจงัหวดัตา่ง ๆ  ทัว่
ประเทศ ประมาณร้อยละ ๗๕ ของจํานวนรับวิธีรับตรง โดยกําหนดพืน้ท่ีตา่ง ๆ ดงันี ้  

      2.2.1.1 รับตรงพืน้ที่ภาคอีสาน  โดยการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่น    
เขตพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 20 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัอบุลราชธานี 
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สริุนทร์ บรีุรัมย์  นครราชสีมา ชยัภมิู มหาสารคาม 
กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบวัลําภ ูอดุรธานี หนองคาย และจงัหวดับงึกาฬ  

      2.2.1.2 รับตรงพืน้ที่ภาคอ่ืน  โดยการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นทกุจงัหวดัของ 
ประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีความหลากหลายในด้าน
วฒันธรรมและการดําเนินชีวิต  
      

1. องค์ประกอบที่ใช้ประกอบการพจิารณาคัดเลือก 

2. วธีิการและเกณฑ์ในการคัดเลือก   



 

  

  

วธีิการและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
๑.๒.๒ วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณข์อง 
 
 2.2.1.3 วธีิรับตรงตามโควตา เป็นการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัเพ่ือให้สอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และอตัลกัษณ์ของคณะ มหาวทิยาลยัและประเทศ ประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนรับวิธีรับตรง โดย
กําหนดเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่  
         (1) กลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ได้แก่ ทนุเรียนดีวทิยาศาสตร์ โอลมิปิกวิชาการ กีฬา  
ศลิปวฒันธรรม เรียนดีชนบท สง่เสริมนกัเรียนผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม สง่เสริมผู้ มีอจัฉริยภาพทางด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (โควตาสง่เสริมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตาเพาะพนัธุ์ปัญญา โควตาโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงการสนันสนุนการจัดตัง้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกาํกับดแูลของหาวิทยาลัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.))  
               (2) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โควตาผลติบณัฑิต หลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจดัการธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนบัสนนุ
ทนุการศกึษา กบับริษัท CPALL จํากดั โควตาทนุชายแดนภาคใต้ โครงการผลติแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท โครงการ
รักษ์เกษตร  
              (3) กลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศกึษาเพิ่มเตมิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและรองรับกลุ่มวัยทาํงาน ได้แก่ โควตารับตรงทัว่ไป  โควตาขยาย
โอกาสทางการศกึษา และโครงการพิเศษ  
    2.3 วิธีรับตรงนักศกึษาต่างชาต ิ สว่นกลุม่นกัศกึษาตา่งชาต ิ โดยดําเนินการรับนกัศกึษาโดยวิธีรับ
ตรง และรับผา่นความร่วมมือระหวา่งคณะ/หลกัสตูร กบัสถาบนัการศกึษาและองค์กรตา่งๆ  กําหนดจํานวนรับไว้
ไมเ่กินร้อยละ 5 ของจํานวนรับตามแผนการผลติบณัฑิตประจําปี ทัง้นี ้ไมนํ่ามารวมกบัแผนการผลติบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั  

2. วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก (ต่อ) 



 

  

  

  

 มหาวิทยาลยัฯ จะประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์  ตามวนัเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

  - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ในวันที่  31 สงิหาคม 2558 

  - วธีิรับตรงตามพืน้ที่ ในวันที่  25 พฤศจกิายน 2558 

  - โควตารับตรงทั่วไป ในวันที่  25 มกราคม 2559 

  ทางเวบ็ไซต์  www.entry.ubu.ac.th    

 

 ให้ผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์  เข้าสอบสมัภาษณ์ตามวนัเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

  - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ เข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี)  

ในวันที่ 7 กันยายน 2558 

       - วธีิรับตรงตามพืน้ที่ เข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 

       - โควตารับตรงทั่วไป เข้าสอบสมัภาษณ์ และ หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี)  ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559  

  (โปรดศึกษากาํหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์อีกครัง้)           

   
 

 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีจะประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ตามวนัเวลา ดงัตอ่ไปนี ้
   - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 
   - วธีิรับตรงตามพืน้ที่  ในวันที่  9 ธันวาคม 2558 
   - โควตารับตรงทั่วไป  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 โดยประกาศผล  ณ  งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา  บริเวณชัน้ 1 อาคารบริหาร สํานกังานอธิการบดี  และทาง  
Website www.entry.ubu.ac.th หรือสอบถามผลทางโทรศพัท์ได้ท่ี 0-4535-3120, 0-4535-3122 , 
0-4535-3223-4 , โทรสาร 0-4528-8391  ในเวลาราชการ หรือ Email :entry.ubu@gmail.com  
  
  
 ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีตามประกาศของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จะต้อง download แบบฟอร์ม
ชําระเงินยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th และตดิตอ่ชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์  
ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตามวนัเวลา ดงัตอ่ไปนี ้
   - โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษ ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2558 
   - วธีิรับตรงตามพืน้ที่  ระหว่างวันที่ 9 - 17 ธันวาคม 2558 
   - โควตารับตรงทั่วไป  ระหว่างวันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์  2559 
 หากพ้นกาํหนดดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จะเรียก
อันดับสาํรองเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเพิ่มเตมิตามที่น่ังที่ว่างลงตามลาํดบั 

การสอบสัมภาษณ์  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
การชาํระเงนิยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา และการจองสิทธ์ิอันดับสาํรอง 

1.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  

2.การสอบสัมภาษณ์ 

3.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา 

4.การยนืยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 



 

  

  
  

   
 
 
 
    มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษาโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศกึษา 2559 

หากพบว่าผู้ใดผ่านการคัดเลือกได้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา แต่ไม่สาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตรมัธยมศกึษาตอน
ปลายตาม     ที่คณะ/สาขาวิชานัน้ ๆ กาํหนด  มหาวทิยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา และแม้ว่าหากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย จะถือว่าการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวธีิรับตรง 

ครัง้นีเ้ป็นโมฆะ  และจะถอนสิทธ์ิการเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษาตามขัน้ตอนต่อไป 
      ทัง้นี ้ ให้ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษา กรอกแบบฟอร์มรายงานตวัเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ผา่นระบบเวบ็ไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th พร้อมสัง่พมิพ์แบบฟอร์มและจดัเตรียมเอกสารนําสง่มหาวทิยาลยัฯ  ตามกําหนดการของ
มหาวิทยาลยัฯ ในเดอืนเมษายน -  พฤษภาคม  2559  
 
  
         2.1 เงื่อนไขการทาํสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์ 
    ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาใน คณะเภสชัศาสตร์  จะต้องทําสญัญากบัมหาวทิยาลยัฯ ตามเง่ือนไขของรัฐบาล                      
เพ่ือทํางานเข้ารับราชการเม่ือสําเร็จการศกึษาแล้ว ดงันี ้  คณะเภสชัศาสตร์  ต้องทําสญัญาเข้ารับราชการ และทํางาน                    
ไมน้่อยกวา่ 2  ปี  ทัง้นีใ้ห้ผู้ มีสทิธ์ิเข้าศกึษาดงักลา่วข้างต้น  จดัหาผู้ คํา้ประกนั หรือหลกัทรัพย์คํา้ประกนัสญัญา                  

(ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยัฯ)  มาในวนัทําสญัญา   ซึง่จะประกาศให้ทราบอีกครัง้ในภายหลงั         
 

 

การรายงานตวัเข้าศกึษาและรับทนุการศกึษา 
1.การรายงานตวัเข้าศกึษา   

2.เงื่อนไขทนุและสัญญา   



 

  

  
แผนการรับนักศกึษาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจาํปีการศึกษา 2559  



 

  

  
แผนการรับนักศกึษาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจาํปีการศึกษา 2559  



 

  

  
แผนการรับนักศกึษาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจาํปีการศึกษา 2559  



 

  

  
แผนการรับนักศกึษาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจาํปีการศึกษา 2559  



 

  

  

ค่าใช้จ่ายในการศกึษา 
คณะ/ประเภทสาขา 

ค่าใช้จ่ายต่อภาค
การศกึษา 

อัตราค่ายืนยนั
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

1.กลุม่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1.1 คณะวิทยาศาสตร์ 13,000 6,500 

1.3 คณะเกษตรศาสตร์ 15,000 7,500 

1.4 คณะศลิปประยกุต์และการออกแบบ 32,000 10,000 

2.กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

2.1 คณะนิตศิาสตร์ 17,500 8,750 

2.2 คณะรัฐศาสตร์ 17,000 8,500 

2.3 คณะศลิปศาสตร์ 12,000 6,000 

2.4 คณะบริหารศาสตร์  17,500 8,750 

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

       - ภาคปกต ิ 15,000 7,500 

       - ภาคพิเศษ 30,000 10,000 

(ยกเว้น หลกัสตูรการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ) 40,000 8,750 

3.กลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ   

3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 41,500 15,500 

3.2 วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสตูร  
(หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต) 

 
42,000 10,000 

3.3 วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสตูร  
(หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ) 18,000 9,000 

4.คณะเภสชัศาสตร์   

      - ภาคพิเศษ 45,000 10,000 

      - ภาคปกต ิ 29,500 10,000 



 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี... 

   

 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีมีนโยบายให้นกัศกึษาใหม ่ชัน้ปีท่ี 1  เข้าพกัในหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีทกุ
คน  ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลยัต้องการท่ีจะให้นกัศกึษาใหม่ทกุคนเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกนั    มีความสะดวกสบาย อยูใ่กล้
สถานท่ีเรียน  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 
เบือ้งต้และสามารถนําสง่โรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชัว่โมง การบริการด้านไปรษณีย์ / งานดแูลและซอ่มบํารุง / อํานวย 
ความสะดวกและให้คําปรึกษาในด้านตา่ง ๆ มีลานจอดรถกว้างขวาง  ภายในบริเวณของหอพกั (Safety Zone พร้อม 
กล้องวงจรปิดทัว่ทัง้บริเวณหอพกั) มีร้านค้ามินิมาร์ท / ซุ้มขายเคร่ืองด่ืมและขนมไว้คอยบริการแก่นกัศกึษา 
อยูใ่กล้ศนูย์อาหาร  ศนูย์กีฬา  สนามกีฬา  อาคารกิจกรรมนกัศกึษาและศนูย์สขุภาพชมุชน 
มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมแมบ้่านทําความสะอาดประจําทกุอาคารและบริเวณโดยรอบ 

 
 

มีรถโดยสารประจําทางวิง่ผา่นตลอดทัง้วนั 
      มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําหอพกั  กรรมการหอพกั   ประจําทกุหอพกั 

มีกล้องโทรทศัน์วงจรปิด สําหรับบนัทกึภาพเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ภายในหอพกั ตลอด 24 ชัว่โมง 
มีบริการเคร่ืองซกัผ้าแบบหยอดเหรียญ   
มีห้องโถงสําหรับพกัผอ่นดโูทรทศัน์และห้องอา่นหนงัสือปรับอากาศ 
มีเคเบิล้ทีวี และโทรศพัท์สาธารณะ 
มี Free  wireless  Internet (ubu wifi) 

ความสะดวกสบายและส่ิงอาํนวยความสะดวกของหอพักนักศึกษา  

บริเวณโดยรอบหอพัก 

ภายในหอพัก 



 

  

  

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 



 

  

  

 
 

   1.1 ทนุการศกึษาแบบให้เปลา่จากภาครัฐและเอกชน  มลูนิธิ  บริษัท  ห้างร้านตา่งๆ (เป็นทนุตอ่เน่ือง และทนุรายปี)   
มีจาํนวนทุนประมาณ  600 ทุนเป็นเงนิประมาณ 10 ล้านบาท 
 คุณสมบัตนัิกศึกษาที่ขอทุน 

   1. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุสาขาวิชา 
 2. ขาดแคลนทนุทรัพย์   
 3. มีผลการเรียนดีสามารถศกึษาได้จนสําเร็จการศกึษา 
 4. มีความประพฤตดีิ ไมฝ่่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัของสถาบนั 
 5.เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบนั  
 
 

 กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
      คุณสมบตันัิกศึกษาที่ขอกู้ยืม (กยศ.)  (กู้ ยืมเงินได้ทัง้คา่ลงทะเบียนเรียนและคา่ครองชีพรายเดือน) 

  เป็นนกัศกึษาปริญญาตรี ทกุชัน้ปี    กู้ ได้ทกุคณะทกุสาขาวิชา ได้แก่ 
    1)  คณะวิทยาศาสตร์   6)  คณะบริหารศาสตร์   
    2)  คณะเกษตรศาสตร์   7)  คณะศลิปประยกุต์ฯ       
    3)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   8)  คณะนิตศิาสตร์  
    4)  คณะศลิปศาสตร์    9)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ     

5)  คณะเภสชัศาสตร์            10)  คณะรัฐศาสตร์           11) คณะพยาบาลศาสตร์  
12) หน่วยจดัการเรียนการสอนจงัหวดัมกุดาหาร 
 

3.1  แนะแนวให้คาํปรึกษา  (การศกึษา  , งานอาชีพ, สว่นตวัและสงัคม ) 
        3.2  แนะแนวการศกึษาต่อภายหลังสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีแล้ว 
        3.3 จัดหางาน โดยการจัดหางานพเิศษให้นักศึกษาทาํในเวลาว่างระหว่างเรียน มีนกัศกึษาทํางานระหวา่ง 
เรียน จํานวน  100  คน เป็นเงินกวา่  500,000  บาท  

                 คุณสมบัตขิองผู้ปฏิบัตงิาน 
 1)  นกัศกึษาทกุระดบัชัน้ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี   
 2)  ไมเ่ป็นผู้ ท่ีทํางานประจําในระหวา่งการศกึษา 
 3)  พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมของสถานศกึษา 
 4)  เป็นผู้ประพฤตตินมีคณุธรรมจริยธรรมดี 
 5)  ต้องไมป่ระพฤตผิิดวนิยันกัศกึษาและกฎหมาย 

สวัสดกิารนักศึกษา 
1. ทุนการศกึษา 

2.กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     

3. บริการแนะแนวและจัดหางาน 



 

  

  
         ลักษณะงาน  จดัเก็บเอกสาร, พิมพ์งาน, จดัเก็บข้อมลู/จดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยงานห้องแลบ็, 
ซอ่มแซมอปุกรณ์, และ งานอ่ืนๆ  ท่ีไมเ่ป็นงานอนัตรายตอ่สขุภาพของนกัศกึษา 

                    สถานที่ปฏิบัตงิาน  คณะ/หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  และหนว่ยงานภายนอก 
                    ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิาน (ประมาณ 25 บาท/ชัว่โมง) 

         ผู้ควบคุมงาน  บคุลากร/อาจารย์  ภายในมหาวิทยาลยั  
          (2)  จดัหางานให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  (โดยประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งานวา่งของบริษัทตา่งๆ) 
                  และได้จดัมหกรรมตลาดงานร่วมกบัจงัหวดั  เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้พบกบัผู้สมคัรงานโดยตรง    
          * พัฒนาความพร้อมและประสบการณ์เพื่อการประกอบอาชีพ   ได้แก่ อบรมการสมคัรงานและ 
การสอบสมัภาษณ์งาน เป็นต้น   
        3.4  บริการวิชาการและอบรมพฒันานักศึกษา  
              โดยจดัอบรมพฒันานกัศกึษาด้านตา่งๆ ได้แก่อบรมให้ความรู้เร่ืองระบบมาตรฐานสากล ,  อบรมการพฒันา
บคุลกิภาพ โครงการเตรียมตวัสูโ่ลกอาชีพ  เป็นต้น 

หมายเลขโทรศัพท์  งานสวสัดกิารนกัศกึษา              045-353033   

      งานกองทนุกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา  045-353090 



 

  

  

1. นักศกึษาชายแต่งกายในเวลาปกต ิ  
    1.1 ชดุนกัศกึษา ใช้ในงานพิธีการ การสอบ และการตดิตอ่ราชการ มีรายละเอียดดงันี ้
 1.1.1 เสือ้ทําด้วยผ้าขาวเกลีย้ง คอเสือ้แบบคอเช๊ิต แขนสัน้หรือแขนยาว 
 1.1.2 กางเกงขายาวแบบราชการไมพ่บัปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลีย้ง สีกรมท่า 
 1.1.3 เนคไท แบบของมหาวิทยาลยัหรือแบบของคณะ 
 1.1.4 เข็มขดัทําด้วยหนงัเกลีย้งสีดํา ขนาดพอเหมาะกบัหวัเข็มขดั ซึง่หวัเข็มจดัเป็นรูปตามมหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี หรือตราประจําคณะ 
 1.1.5 สวมถงุเท้าและรองเท้าหนงัหุ้มส้นสีดํา 
    1.2 ชดุสภุาพ ใช้ในทกุบริเวณในมหาวทิยาลยั ยกเว้น หอพกันกัศกึษาและสนามกีฬา เพ่ือเข้าชัน้เรียน และสอบวิชา
ปฏิบตักิาร มีรายละเอียดดงันี ้
 1.2.1 เสือ้ เสือ้เชิต้สีสภุาพหรือเสือ้สีเพ่ือวิชาปฏิบตักิาร 
 1.2.2 กางเกง ขายาวสีสภุาพ 
 1.2.3 รองเท้า หุ้นส้นสีสภุาพ 
2. นักศึกษาหญิงแต่งกายในเวลาปกต ิ
    2.1 ชดุนกัศกึษา ใช้ในงานพิธีการ การสอบ การตดิตอ่ราชการ มีรายละเอียดดงันี ้
 2.1.1 เสือ้ ทําด้วยผ้าสีขาวเกลีย้ง คอเสือ้แบบเชิต้ปลายแหลม แขนสัน้เหนือศอก เดนิตะเข็บคู ่ 
ตดิกระดมุทําด้วยโลหะสีเงินหรือทองตรามหาวิทยาลยั 4 เม็ด หน้าอกด้านขวาตดิเข็มตรามหาวิทยาลยั 
 2.1.2 กระโปรง ทําด้วยผ้าสีดํา ความยาวเหนือเขา่ไมเ่กิน 4 เซนตเิมตร 
 2.1.3 เข็มขดั ทําด้วยหนงัเกลีย้งสีดํา ขนาดพอเหมาะกบัหวัเข็มขดั ซึง่หวัเข็มขดัควรเป็นตรามหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี หรือตราประจําคณะ 
 2.1.4 รองเท้าหุ้นส้นสีขาวหรือสีดํา 
    2.2 ชดุสภุาพ ใช้ในทกุบริเวณในมหาวทิยาลยั ยกเว้นหอพกันกัศกึษาและสนามกีฬา เพ่ือเข้าชัน้เรียน และสอบวิชา
ปฏิบตักิาร มีรายละเอียดดงันี ้
 2.2.1 เสือ้ เสือ้เชิต้สีสภุาพหรือเสือ้สีเพ่ือวิชาปฏิบตักิาร 
 2.2.2 กางเกง ขายาวสีสภุาพ 
 2.2.3 กระโปรง สีดํา ความยาวเหนือเขา่ไมเ่กิน 4 เซนตเิมตร 
 2.2.4 รองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้นสีสภุาพ 

การแต่งกายของนักศึกษา 



 

  

  

รายนามผู้จัดทาํ 
ที่ปรึกษา :     
   รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  
                  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
         ดร.รัชดา โสภาคะยงั  
                  (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
                  นายอมัพล  พนัธุ์วงศ์ 
   (ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา) 
ตรวจสอบและรับรองข้อมูล : 
   รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ทกุคณะ/หลกัสตูร 
   งานวิชาการ  ทกุคณะ/หลกัสตูร 
รูปเล่ม/จัดพมิพ์  :  
   - บคุลากรงานรับเข้าศกึษา กองบริการการศกึษา สํานกังานอธิการบดี 

    นางวิชชดุา  มงคล   หวัหน้างานรับเข้าศกึษา 
   นายบดนิทร์  รัตนโสภา  นกัวิชาการศกึษา 
   นายจกัรพงศ์  เพ็งพฒุ  นกัวิชาการศกึษา 
   นางสาวกฤษณา เสียงใส  นกัวิชาการศกึษา 

   นายอภิสทิธ์ิ  ชาวกล้า  นกัวิชาการศกึษา 
   นายธีระพงศ์  ดีไธสง   นกัวิชาการศกึษา 
   นางเดือนดารา        รัตนกาสาว์                 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  

   นายภีรต ิ  กระแจะจนัทร์  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
   นางสาวพรรณราย  วงษ์พนัเสือ  ผู้ปฏิบตังิานบริหาร      
สถานที่พมิพ์ :  
   โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
จาํนวนที่พมิพ์ :   
   10,000 เลม่  
เดอืน/ปีที่พมิพ์ :  
   มิถนุายน  2558 
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