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การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง
ประจําปการศึกษา 2552 

ดวย  มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี  มนีโยบายกระจายโอกาสทางการศกึษาใหนกัเรียนที่มี

ภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ  ทัว่ประเทศ ไดเขาศกึษาในมหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี   เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยวธิีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552  โดย

มีรายละเอยีด ดังนี ้    

ประเภทของการรับโดยวิธีรับตรง   
  การรับนักศกึษาโดยวิธีรับตรง  จาํนวนไมนอยกวารอยละ 60 ของจาํนวนรับเขาศึกษาทัง้หมด  
แยกเปนหลายประเภท (โควตา)  ดังนี ้
 1.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
            1.1 โควตาพืน้ที่บริการ  เปนโควตาสาํหรับรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนอยู 

ใน 10 จงัหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประกอบดวย  จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 

อํานาจเจริญ รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร และบุรีรัมย ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการ
สมัครตามคณะ/สาขาวิชากาํหนด  และไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนตนสังกัดใหเปนผูสมัครใน

สาขาวิชานัน้ ๆ   และจะใหสิทธิ์โรงเรียนทีอ่ยูนอกเขตอําเภอเมืองมากกวาโรงเรียนทีอ่ยูในเขตอําเภอเมือง

โดยจะรับผูอยูนอกเขตอําเภอเมืองและในเขตอําเภอเมือง สัดสวน  80 : 20   

 1.2 โควตาพืน้ที่อีสาน เปนโควตาสาํหรับนักเรียนที่มภูีมิลําเนาและที่ตั้งของ 
โรงเรียนอยู ใน 19  จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยจังหวัด ชัยภูมิ เลย หนองคาย 

หนองบัวลาํภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจรญิ รอยเอ็ด มกุดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร และบุรีรัมย  ที่มี
คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด  โดยไมตองผานการคัดเลือกจากโรงเรียน

ตนสังกัด 
 2. โควตาภาคอื่น  เปนโควตาสําหรับนักเรียนทีม่ีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนอยู ใน 
จังหวัดตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ (ยกเวนจงัหวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ทีม่ีคุณสมบัติและ

เงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด   
 3. โควตาพิเศษ  เปนโควตาสําหรับรับนักเรียนตามนโยบายของมหาวทิยาลยัหรือของประเทศ 

เพื่อใหโอกาสกับนักเรียนทีม่ีลักษณะหรือความสามารถพิเศษ แยกเปนโควตาตางๆ  ดังนี ้
  3.1 โควตาโอลิมปกวิชาการ เปนโควตาสําหรับนักเรียนตามโครงการความรวมมือระหวาง
กระทรวงวทิยาศาสตรกับคณะวิทยาศาสตร  โดยรับนกัเรียนทีม่ีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัด

ตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ  จะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 ของคายโอลิมปกวิชาการของศูนย 

สอวน. ทั่วประเทศ  และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมคัรตามคณะ/สาขาวิชากาํหนด     
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  3.2 โควตาชางเผือก   เปนโควตาสําหรับนักเรียนทีเ่รียนดีมีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียน

อยู ในทุกจงัหวัดทั่วประเทศ    ทีม่ีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวชิากําหนด   และ

ไดรับการสนับสนุนทุนการศกึษาและคาใชจายในการเรียนตลอดหลักสตูรทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขการรับทุนที่

มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด  
  3.3 โควตากฬีา  เปนโควตาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกฬีา ซึง่ไดสราง

ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ  มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดตางๆ 

ครอบคลุมทัว่ประเทศ และมีคุณสมบัติทางดานกีฬาและวิชาการตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักาํหนด  
  3.4 โควตาศลิปวัฒนธรรม   เปนโควตาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม  ซึง่ไดสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ  มีภูมิลําเนาและที่ตั้งของ

โรงเรียนในจังหวัดตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ และมคีุณสมบัติทางดานศิลปวฒันธรรมและวิชาการ

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
 4. โควตาโครงการเฉพาะกิจ  เปนโควตาสําหรับนักเรียนตามโครงการเฉพาะกิจของแตละคณะ/

หลักสูตร ที่จัดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือตอบสนองตอความตองการของขุมชนหรือสังคม 
     4.1  โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร    โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายการผลิต

เภสัชกรแกหนวยงานในภาครัฐ แมวาปจจุบันการขาดแคลนเภสัชกรในภาครัฐไดคลี่คลายไปแตยังมี

ปญหาการกระจายตวัของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนตางๆ สวนภาคเอกชน ปญหาการขาดแคลน

เภสัชกรยังมีอยูทัง้ในสวนของรานยา โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทยา 

     4.2  โครงการรานหมอยาคุณภาพ   โครงการที่จัดตั้งขึน้เพื่อสนองตอบนโยบายการผลิตเภสัช

กรแกหนวยงานในภาครัฐ แมวาปจจุบันการขาดแคลนเภสัชกรในภาครัฐไดคลี่คลายไปแตยังมีปญหา

การกระจายตวัของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนตางๆ สวนภาคเอกชน ปญหาการขาดแคลนเภสัชกรยัง

มีอยูทัง้ในสวนของรานยา โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทยา  โดยมีเปาหมาย คือเปนบุตรหลานของ

ผูรับอนุญาตจําหนายยา (เจาของรานยา) หรือบุคคลทัว่ไปที่มีความพรอมและยินดีที่จะทําสัญญาใชทุน
กับคณะเภสัชศาสตร 
 

 5. โควตาโครงการพิเศษ  เปนโควตาสําหรับบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาแลว เพื่อใหโอกาสสาํหรับผูที่ไมสามารถผานการคัดเลือกตามปกติโดยวิธีรับตรงอื่นๆ  

หรือโดยวิธีรับผานสวนกลาง (Admissions) 
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กิจกรรม วัน เดือน ป 

การประชาสัมพันธ    

• ประชาสัมพันธ การรับบุคคลเขาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2552 25 ส.ค. – 30 ก.ย. 51 

การรับสมัคร    

• สมัครสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรม เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร   

    (จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)  www.cuas.or.th   

25 ส.ค. - 8 ก.ย. 51 

• ผูสมัครบันทึกขอมูลดวยตนเองทาง website ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

www.ubu.ac.th  แลวพิมพใบสมัครนําสงอาจารยแนะแนว พรอมชําระคาสมัคร   

1 –  26 ก.ย. 51 

• โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและนําสงใหมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย    1 - 26 ก.ย. 51 

• โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและนําสงใหมหาวิทยาลัยดวยตนเอง     
    ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

1 ก.ย. – 3 ต.ค. 51 

• การตรวจสอบรายชื่อและการแกไขขอมูลการสมัคร ทาง website www.ubu.ac.th     6 - 10 ต.ค. 51 

การทดสอบความรูทางวิชาการ  

• สอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรม เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร   

    (จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)  

12  ต.ค.51 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ  เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ  สําหรับการทดสอบ 

    วิชา  B-GAT , B-PAT1 และ B-PAT2  (สําหรับคณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  

     และวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) ทาง website www.ubu.ac.th  

13 ต.ค. 51 

• ขอแกไขขอมูลผูมีสิทธิ์เขาสอบ  สําหรับการทดสอบ  วิชา  B-GAT , B-PAT1 และ 

     B-PAT2  ทางโทรสาร  0-4528-8391 

16 - 17 ต.ค.51 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ  เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ  สําหรับผูสมัคร    

โควตาชางเผือก  

18 ต.ค. 51 

• ทดสอบวิชา  B-GAT,  B-PAT1 และ B-PAT2    25 -26 ต.ค. 51 

• กําหนดการทดสอบทางวิชาการ  สําหรับผูสมัครโควตาชางเผือก  15 พ.ย.51 

การสอบสัมภาษณ  

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ สําหรับคณะ/สาขาที่ไมไดทดสอบทาง

วิชาการ  ทาง website www.ubu.ac.th 

13 ต.ค. 51 

 

  

ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา 2552 

 

http://www.cuas.or.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
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กิจกรรม วัน เดือน ป 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร  ทาง website www.ubu.ac.th  

14 พ.ย. 51 

 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
    ทาง website www.ubu.ac.th

30 พ.ย. 51 

• สอบสัมภาษณ  คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะศิลปศาสตร  
            คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร และคณะศิลปประยุกต    

            ณ  คณะที่มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

18 - 19 ต.ค. 51 

• สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  

    (ยกเวน  หลักสูตรแพทยศาสตร)  ณ  คณะที่มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

24  พ.ย. 51 

 

• สอบสัมภาษณ โควตาชางเผือก (ทุกคณะ)  ณ  คณะที่มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ    24  พ.ย. 51 

• ทดสอบสุขภาพจิต   หลักสูตรแพทยศาสตร  

    (สถานที่สอบใหดูจากประกาศของมหาวิทยาลัยฯ) 

24 พ.ย. 51 

• สอบสัมภาษณ หลักสูตรแพทยศาสตร  ณ  วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  26 พ.ย. 51 

• สอบสัมภาษณ คณะวิศวกรรมศาสตร   ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร  7  ธ.ค. 51 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

• ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษา คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารศาสตร      

    คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร และคณะศิลปประยุกตฯ 

    ทาง   www.ubu.ac.th  /  www.reg.ubu.ac.th  

27 ต.ค. 51 
 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คณะวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาลัย 

    แพทยศาสตรฯ    

28  พ.ย. 51 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา โควตาชางเผือก 28  พ.ย. 51 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร   8  ธ.ค. 51 

การยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา  

• ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะบริหารศาสตร   คณะศิลปศาสตร   
    คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร และคณะศิลปะประยุกตฯ ยืนยันสิทธิ์ 

30 ต.ค. - 13 พ.ย. 51 

• ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คณะวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ              

ยืนยันสิทธิ์ 

1 – 12  ธ.ค. 51 

 

• ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร     ยืนยันสิทธิ์ 8 – 12  ธ.ค. 51 

• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ชําระคายืนยันสิทธิ์เรียบรอยแลว  ทาง website 

www.ubu.ac.th    

17 ธ.ค. 51  

  

http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
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กิจกรรม วัน เดือน ป 

การสละสิทธ์ิเขาศึกษา  

• วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 ม.ค. 52 

           (หากพนกําหนด   จะถูกตัดสิทธิ์การเขารับการคัดเลือกผานสวนกลาง   

           (Admissions)  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสํานักงานคณะกรรมการ 

       การอุดมศึกษา (สกอ.)   

 

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

• กําหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ผูมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้น   

   ทะเบยีนเปนนักศึกษาจะตองเปนผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาแลว และตองสําเร็จ 

   การศึกษา ในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทากอน 

   วันรายงานตัว)   

ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ 

 
 
หมายเหตุ  สําหรับผูสมัครโควตาชายแดนภาคใต   โควตาโครงการเฉพาะกิจของคณะ  และ 

               โควตาโครงการพิเศษ   ใหดูรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เพิ่มเติม 
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ตารางแสดงวัน เวลา และสถานที่สอบวิชาเฉพาะ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

 

สําหรับผูสมัครเขาคัดเลือกเขาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร  สอบวิชาเฉพาะ 1 วิชา คือ รหสัวิชา 37  ความถนัดทางดานวิศวกรรม 

เพราะจะตองนํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและรับผานสวนกลาง (Admissions) 

 2. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  สอบวิชา 41 และ 42 คือ วชิาทฤษฎทีัศนศลิป และวิชา

ปฏิบัติทัศนศิลป  เพราะจะตองนํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกรับผานสวนกลาง (Admissions) 

 

วันที ่ กิจกรรม 

23 สิงหาคม – 8 กนัยายน 2551 ประกาศระเบยีบการสอบฯ ทาง website: www.cuas.or.th

25 สิงหาคม – 8 กนัยายน 2551 สมัครสอบ ทาง website: www.cuas.or.th  และชําระคาสมัคร

ผานธนาคาร หรือ ณ ที่ทาํการไปรษณียไทย 

26 สิงหาคม – 10 กันยายน 2551 ผูสมัครตรวจสอบความถกูตองของขอมูล 

 ทาง website: www.cuas.or.th

26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2551 ผูสมัครยื่นคํารองขอแกไขขอมูลสวนตวั  

 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2354-5624, 0-2354-5598 

        4 ตุลาคม 2551 ประกาศแผนผังทีน่ั่งสอบและอุปกรณวิชาเฉพาะ 

 ทาง www.cuas.or.th

       12  ตุลาคม 2551 

      เวลา 12.00 – 14.00 น. 

สอบวิชา 37  ความถนัดทางดานวิศวกรรม 

(สนามสอบ ณ  สถานที่เลอืกสอบ) 

15 ตุลาคม 2551 

เวลา 08.30 – 10.30 น. 

เวลา 12.00 -15.00 น. 

สอบวิชา 41 ทฤษฎทีัศนศลิป 

สอบวิชา 42 ปฏิบัติทัศนศิลป 

(สนามสอบ ณ สวนภูมิภาค) 

       29 พฤศจิกายน 2551 ประกาศผลสอบ ทาง www.cuas.or.th
 

 
 
 
 
 

http://www.cuas.or.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.cuas.or.th/
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ตารางการทดสอบทางวิชาการ B-GAT,  B-PAT1 และ B-PAT2   
 
วัน เดือน ป เวลาสอบ รหัส/วิชาสอบ สนามสอบ 

25 ตุลาคม 2551 11.30-14.30 น. 71  B-GAT (ความถนัดทัว่ไป) 

 15.00-18.00 น. 61 B-PAT1 

(วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร) 

26 ตุลาคม 2551 11.30-14.30 น. 62 B-PAT2  

(วัดศักยภาพทางวทิยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัฯ จะ

ประกาศใหทราบใน

วันที่ 15 ตุลาคม 2551 

 

1) ผูสมัครสาขาเภสัชศาสตร  สาขาสาธารณสุขศาสตร  สาขาแพทยศาสตร   จะตองเขารับการ 
ทดสอบความรูทางวิชาการเพิ่มเติม จํานวน 2  รายวิชา  ไดแก   รหัส 71  วิชา B-GAT (ความถนัดทั่วไป)  

และรหัส  62 วิชา  B-PAT 2 (วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร)  

2) ผูสมัครสาขาจลุชีววทิยา  สาขาเคมี  สาขาฟสิกส  สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิชาเอก 

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  สาขาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิชาเอกอนานัยและความปลอดภัย   จะตอง

เขารับการทดสอบความรูทางวิชาการเพิม่เติม จาํนวน 2  รายวิชา  ไดแก   รหัส 71  วิชา B-GAT     

(ความถนัดทัว่ไป)  และรหัส  62 วิชา  B-PAT 2 (วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร) 

 3)  ผูสมัครคณะวิทยาศาสตร สาขาวทิยาการคอมพิวเตอรและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จะตองเขารับการทดสอบความรูทางวิชาการเพิม่เติม จาํนวน 2  รายวิชา  ไดแก   รหัส 71  

 วิชา B-GAT (ความถนัดทัว่ไป)  และรหัส 62   วิชา  B-PAT 1 (วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร) 

 
เกณฑขั้นต่ําแตละรายวิชา 

1)  ผูสมัครสาขาเภสัชศาสตร  และสาขาแพทยศาสตร  จะตองไดคะแนนแตละรายวชิา 

ไมต่ํากวา 30 % 

2)  ผูสมัครสาขาสาธารณสุขศาสตร และ สาขาจุลชีววทิยา  สาขาเคมี  สาขาฟสิกส   

สาขาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิชาเอกสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

วิชาเอกอนานยัและความปลอดภัย   ไมไดกําหนดเกณฑข้ันต่ํา  
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ลักษณะของขอทดสอบ 
 

ชื่อวิชา รายละเอียดการสอบ ลักษณะขอสอบ 

B-GAT (วัดความถนัดทั่วไป) 
 

การอานเชิงวิเคราะห การเขยีนเชงิ

วิเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และ

การแกโจทยปญหา 50% 

การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50 % 

ขอสอบปรนัยและอัตนัย 

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

- ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง 

B-PAT1  
(วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร) 

1.1 เนื้อหาที่เปนพืน้ฐานการเรียน

ตอ เชน Algebra, Probability 

and Statistics, Conversion, 

Geometry, Trigonometry, 

Calculus ฯลฯ  

1.2 ศักยภาพ Perceptual Ability, 

Calculation skills, Quantitative 

Reasoning, Math Reading 

Skills 

ขอสอบปรนัยและอัตนัย 

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

- ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง 

B-PAT2  
(วัดศักยภาพทางวทิยาศาสตร) 
 

เนื้อหาจะเปนพื้นฐานการเรยีนตอ 

เชน ชวีวทิยา เคมี ฟสิกส Earth 

sciences,Environment,ICT ฯลฯ 

ศักยภาพ เชน Perceptual 

Ability,Calculation 

skills,Sciences Reading 

Ability,Science Problem 

Solving Ability ฯลฯ 

ขอสอบปรนัยและอัตนัย 

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

- ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง 
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จํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
       มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   มีแผนจะรับบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมดจํานวน 4,890  คน โดยแยกเปนการรับดังนี้ 

โดยวิธีรับผานสวนกลาง (Admissions) จํานวน  1,210   คน 

โดยวิธีรับตรงเปนจํานวน  3,390  คน  และ วิทยาเขตมุกดาหาร 290  คน 

       

 

 

 

 
จํานวนรับแยกตามโควตา คณะ/สาขาวิชา  

สามารถดูไดจากตารางจํานวนการรับ  ในภาคผนวก  
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ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
โดยวธิีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 

  ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

ประจําปการศึกษา 2551  ผาน  www.ubu.ac.th

วันที่  1 - 26 กันยายน 2551 
 
 
 

           ผูสมัครในกลุมที่คณะ/สาขา กําหนดตองใชคะแนน  

วิชาเฉพาะ/ความถนัด ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จะตองสมัครสอบทางเว็บไซตที่ สกอ. กําหนด (www.cuas.or.th)  

(ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม  - 8 กันยายน 2551) 

 
 
 
 

 นักเรียนที่ประสงคจะสมัครโควตาพื้นที่บริการ ใหแจงความประสงคกับ 
ครูแนะแนว/สถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสงมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 

ผูสมัครกรอกขอมูลเพื่อสมัครคัดเลือกโควตารับตรง  ผานระบบรับสมัครทางเว็บไซต 

www.ubu.ac.th   แลวส่ังพิมพ  

ระหวาง วันที่  1 - 26 กันยายน 2551 
 

 
 
 
 
 

                  ผูสมัครสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ไดแก  

1. สําเนาบัตรประชาชน  

2. สําเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)  

3. เอกสารอื่น ๆ ที่คณะ/สาขา กําหนด  ใหกับอาจารยแนะแนว 
พรอมคาสมัคร 

(ระหวางวันที่ 1 – 26 กันยายน 2551) 

 
 
 
 
 
 

 อาจารยแนะแนว/อาจารยผูรับผิดชอบในการรับสมัครของโรงเรียน เสนอผูมีอํานาจ 

ลงนามรับรองของโรงเรียนลงนามในใบสมัครและใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)            

และตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักเรียน 

 

 

http://www.ubu.ac.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.ubu.ac.th/
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 อาจารยแนะแนว/อาจารยผูรับผิดชอบการรับสมัครของโรงเรียนสั่งพิมพแบบรายงาน    

สรุปขอมูลการสมัครของนักเรียนจากระบบการรับสมัคร 

 

 
 
 

อาจารยแนะแนว/อาจารยผูรับผิดชอบการสมัครของโรงเรียน นําสงเอกสาร 

ใบสมัคร/หลักฐานการสมัคร/คาสมัคร ที่ 

          1. งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา  หรือ 

2. ทางไปรษณีย ธนาณัติส่ังจาย นางวนิดา  บุญพราหมณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ 
วันที่ 13 ตุลาคม 2551 

 ทดสอบความรูทางวิชาการ B-GAT ,B-PAT1, B-PAT2  25 – 26  ตุลาคม 2551  

(มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศสนามสอบภายหลัง)  ยกเวน โควตาชางเผือก  

สอบวันที่  15 พฤศจิกายน 2551 

 ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่สงหลักฐานการสมัครครบถวนสมบูรณ 

วันที่ 1 กันยายน -3 ตุลาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา โควตารับตรง ประจําปการศึกษา 2551 

1. ผานเว็บไซต www.ubu.ac.th  

2. จัดสงผลใหกับโรงเรียนตนสังกัดของนักเรียน 

3. ติดประกาศที่บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร สํานักอธิการบดี  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

โดยดูคําแนะนําและขั้นตอนไดทาง www.ubu.ac.th หรือ www.reg.ubu.ac.th

ในระหวางวันที่ 30 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2551 

สวนคณะวิทยาศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ชําระเงินเพื่อ

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา  ในระหวางวันที่ 1-12  ธันวาคม 2551 

 (ยกเวน คณะวิศวกรรมศาสตร)ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา  วันที่ 6-12 ธันวาคม  2551 

http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
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คุณสมบัติของผูสมัคร 

     มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   กาํหนดคณุสมบัติของผูสมัคร ไวดังนี ้

1. คุณสมบัติทั่วไป    

1.1 ตองมีสัญชาติไทย ถาอายุ 15 ปบริบูรณข้ึนไปตองม ีบัตรประจําตวัประชาชน หรือ เปน 

บุคคลที่อยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

1.2 เปนผูกําลงัศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทยีบเทา ประจําปการศึกษา 2551 และ 

จะตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อจะเขาศึกษาในมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

1.3 มีใบระเบยีนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) แสดงผลการ 

เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 4 ภาคเรียน และกําลงัศึกษาอยูในชัน้มธัยมศึกษาปที ่6 

       1.4 เปนผูที่มีความประพฤติดีและรับรองตอมหาวทิยาลยัไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม 

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

       1.5 เปนผูมีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณกลาวคอื ไมเปนผูทุพพลภาพไรความสามารถ 

และจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และตองมีบุคลิกภาพทีค่ณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปน 

อุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

       1.6 เปนผูที่ปราศจากโรค ดังตอไปนี้ 

- โรคเรื้อน 

- วัณโรคปอดทีค่ณะกรรมการแพทยเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและประกอบอาชีพ    

- โรคพิษสุราเรือ้รัง 
- ติดยาเสพติด 

- โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทยมีความเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

- โรคเรื้อรัง เชน เบาหวานที่ควบคุมไมได โรคไตที่รักษาหายขาดไมได และความดนัโลหิตสูงที่

รักษาใหหายขาดไมได           

 1.7 กรณีผูสมคัรขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจาก ขอ 1.1  ถงึ  1.6  คณะกรรมการจะไม
พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีโดยวธิีรับตรง  
2. คุณสมบัติเฉพาะของแตละโควตา 
   2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 2.1.1  โควตาพื้นที่บรกิาร  
   (1) เปนผูทีก่าํลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 หรือเทียบเทา และที่ตั้งของโรงเรยีนอยู  ใน 10 

จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประกอบดวย  จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
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อํานาจเจริญ รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร และบุรีรัมย ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สมัครตามคณะ/สาขาวิชากาํหนด   

  (2)  ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนตนสังกัดใหเปนผูสมัครในสาขาวชิา 
2.1.2 โควตาพื้นที่อีสาน  

 เปนผูทีก่ําลงัศกึษาอยูในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทยีบเทา และโรงเรยีนอยู ใน 19  จังหวัด  

ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประกอบดวย ชยัภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวลาํภู อุดรธานี 

นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม อุบลราชธาน ีศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ รอยเอ็ด 

มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร และบุรีรัมย  ที่มคีุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/

สาขาวิชากาํหนด   
2.2. โควตาภาคอื่น   
 เปนผูทีก่ําลงัศกึษาอยูในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู ในจงัหวัดตางๆ ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ (ยกเวน  จังหวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื)  ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/

สาขาวิชากาํหนด   
2.3. โควตาพเิศษ 
 2.3.1 โควตาโอลิมปกวิชาการ   
 (1) เปนผูทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 และที่ตั้งของโรงเรยีนในจังหวัดตางๆ 

ครอบคลุมทั่วประเทศ   

          (2) จะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน. ทัว่ประเทศ   ที่มี

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด     
 2.3.2 โควตาชางเผือก    
  เปนผูที่กาํลังศึกษาอยูในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 และที่ตัง้ของโรงเรียนในจังหวัดตางๆ ครอบคลุม  

ทั่วประเทศทีม่คีุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด และไดรับการสนับสนนุ

ทุนการศึกษาและคาใชจายในการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งนี้ภายใตเงือ่นไขการรับทนุที่มหาวทิยาลัยฯ 

กําหนด   
    2.3.3 โควตากีฬา   
 การคัดเลือกนกัเรียนที่มีภูมลํิาเนาและที่ตัง้ของโรงเรียนในจังหวัดตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ 

จะตองเปนผูมคีวามสามารถพิเศษทางดานกฬีาตามเกณฑทีก่ําหนดและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สมัครตามคณะ/สาขาวิชากาํหนด  ดังนี ้

(1)  เปนนักกฬีาตัวแทนทีมชาติที่เคยเขารวมแขงขันกฬีาในระดับโอลมิปกเกมส เอเชี่ยนเกมส   

ซีเกมส กีฬานกัเรียนอาเซียน มาไมเกนิ 4 ป นับถงึวนัรับสมัคร 

(2)  เปนนักกฬีาที่เขารวมแขงขันกฬีาแหงชาติ หรือกฬีาเยาวชนแหงชาติที่การกีฬาแหงประเทศ

ไทยเปนผูรับรองการแขงขัน 
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(3)  เปนนักกฬีาที่ไดลําดับที่ 1,2 และ 3 ของการแขงขนัชิงชนะเลิศแหงประเทศโดยสมาคมกีฬาที่

คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยใหการรับรอง 

(4)  เปนนักกฬีาที่ไดลําดับที่ 1,2 และ3 ของการแขงขันกรมพลศึกษา กีฬากรุงเทพมหานคร  

กีฬานักเรียนและนักศึกษาแหงประเทศไทย ในระดับประเทศ 

(5)  เปนนักกฬีาที่ไดลําดับที่ 1,2 และ 3 ของการแขงขนัระดับเขตหรอืระดับภูมิภาคหรือระดับ

จังหวัด 
 2.3.4 โควตาศิลปวัฒนธรรม    
 การคัดเลือกนกัเรียนที่มีภูมลํิาเนาและที่ตัง้ของโรงเรียนในจังหวัดตางๆ  ครอบคลุมทั่วประเทศ  

จะตองเปนผูมคีวามสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑทีก่ําหนด และมีคณุสมบัติและเงื่อนไข

การสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนดดังนี ้

  (1) เปนตัวแทนเขารวมประกวดศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  หรือ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ 2 

    (2) ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนใน ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการแสดงหรือ

แขงขันทางศิลปวัฒนธรรม 
 2.3.5 โควตาชายแดนภาคใต   
  เปนนักเรยีนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพเิศษ  เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต ในพื้นที่จังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ 

2.4. โควตาโครงการเฉพาะกิจ   คุณสมบัติตามโครงการกําหนดและประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังนี ้
 2.4.1 โควตาโครงการรักษเกษตร  

         นักเรียนตองมีคุณสมบัติทั่วไปทีม่หาวทิยาลยักาํหนด และเปนผูผานกจิกรรม/โครงการ หรือ

มีคุณสมบัติตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ 

          (1) เปนผูทีม่ีความประพฤตดิี ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย     

อุบลราชธานีและสํานกังานปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม โดยใหสํานักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม

พิจารณาคุณสมบัติดานผลการศึกษาและสถานภาพของการเปนบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นทีป่ฏิรูป

ที่ดินที่จะเขาศกึษาในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได โดยมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ

สํานักงานปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชือ่รับรองคุณสมบัติ 

(2) เปนผูที่ไดเขารวมและไดรับเอกสารรับรองการเขารวมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู     

ทางการเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 (3) เปนผูที่ไดเขารวมและไดรับเอกสารรับรองการเขารวมโครงการยวุเกษตร  ของคณะ

เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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2.4.2   เปนโครงการรับนกัศึกษาภาคพิเศษ โดยคณะดําเนนิการสอบคัดเลือกจากผูสมัครซึ่ง

เปนผูทีก่ําลงัศกึษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวทิยาศาสตรสุขภาพเขาศึกษาตอใน

ชั้นปที ่2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( 5ป) รวมระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ป  

ทั้งนี้  นกัศึกษาจะไดรับเทียบโอนหนวยกติหมวดวชิาศกึษาทั่วไปและหมวดวิชาวทิยาศาสตร

พื้นฐานจํานวน 48 หนวยกติ โดยผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตรจะตองทําสญัญาฯเปนนักศึกษา

เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ตามเงื่อนไขของรัฐบาล 

2.4.3  เปนโครงการรับนกัศึกษาภาคพิเศษ โดยคณะดําเนนิการสอบคัดเลือกจากผูสมัครซึ่ง

เปนผูทีก่ําลงัศกึษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวทิยาศาสตรสุขภาพ เปนบตุรหลาน

ของผูรับอนุญาตจําหนายยา (เจาของรานยา) หรือบุคคลทั่วไปทีม่ีความพรอมและยินดทีี่จะทําสัญญาใช

ทุนกับคณะเภสัชศาสตร ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหกลับไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในรานยาตนสังกัดซึ่งเปน

คูสัญญาหรือคูสัญญารวม เมื่อสําเร็จการศึกษา เขาศึกษาตอในชัน้ปที่ 2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( 

5ป) รวมระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ป  

ทั้งนี้  นกัศึกษาจะไดรับเทียบโอนหนวยกติหมวดวชิาศกึษาทั่วไปและหมวดวิชาวทิยาศาสตร

พื้นฐานจํานวน 48 หนวยกติ  
2.4.4 โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมภีาวะความเปนผูนํามีคุณธรรมและบําเพ็ญ

ประโยชน ชวยเหลือสังคม”  
(1) เปนผูกาํลงัศึกษาหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด

อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  มุกดาหาร  ศรีสะเกษ  ยโสธร  รอยเอ็ด  และสุรินทร 

    (2) มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้ ม.4,ม.5 และ    

ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1) ไมต่าํกวา 3.00 

    (3) เปนนกัเรียนที่มีภาวะความเปนผูนาํ มคีุณธรรม จนเปนที่เหน็ไดประจักษชัด เชน ไดรับ

ประกาศนยีบตัร หรือวุฒิบตัร หรือเปนผูนํา หรือเปนประธานกลุมกจิกรรมตาง ๆ ในระดับโรงเรียน หรือ

ในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ 

(4) เปนผูไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยูใน

เขตพื้นที่ดําเนนิการ ตองดําเนินการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนและสามารถสมัครไดเพียงโรงเรียนหรือ

สถานศกึษาละ 1 คน 
2.4.5 โครงการพิเศษ   

    (1) เปนผูทีจ่บการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 หรือเทยีบเทา    

    (2) มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคณะ/สาขาวิชากําหนด   
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3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวชิา 
   3.1 คณะวทิยาศาสตร 
        กลุมที ่1 สาขาวิชาจุลชวีวิทยา และ สาขาวชิาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกสขุาภิบาล
สิ่งแวดลอม และวิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
  (1)  โควตาพื้นที่บรกิาร พื้นที่อีสานและโควตาภาคอื่น  
 (1.1) ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 2.25 และกลุมสาระ คณติศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ เฉล่ียแตละวิชา ไมต่ํากวา 2.00 

  (1.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัสวิชา 71 ความถนัดทั่วไป) และ B-PAT2 (รหัสวิชา 62 

ศักยภาพทางวิทยาศาสตร) 
 (2) โควตาชางเผือก 
       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 3.50  และ GPA กลุมสาระ  

3 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระวิชาวทิยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และคณิตศาสตร  มีคาไมต่ํากวา 

4.00  ทัง้ 3 กลุมสาระ       
(3) โควตาโอลิมปกวิชาการ 

  ผูที่สมัครจะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย  สอวน.  

ทั่วประเทศ    
  (4) โควตากฬีา 

    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.00   
  (5) โควตาศลิปวัฒนธรรม 

   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.00   
 กลุมที ่2  สาขาวชิาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 

(1) โควตาพืน้ที่บริการ พืน้ที่อีสานและโควตาภาคอื่น 
      (1.1) ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 2.50 และกลุมสาระ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ เฉล่ียแตละวิชา ไมต่ํากวา 2.00 

      (1.2)  มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัสวิชา 71 ความถนัดทัว่ไป) และ B-PAT2 (รหัสวิชา 62 

ศักยภาพทางวิทยาศาสตร)  ยกเวน  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร 

จะตองมีผลสอบ B-GAT (รหัสวิชา 71 ความถนัดทัว่ไป) และ B-PAT1 (รหัสวิชา 61 ศักยภาพทาง

คณิตศาสตร)  
 (2) โควตาชางเผือก 
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50  และ GPA กลุมสาระ  
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3 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระวิชาวทิยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และคณิตศาสตร  มีไมต่ํากวา  4.00  

ทั้ง 3 กลุมสาระ       
(3) โควตาโอลิมปกวิชาการ 

   ผูที่สมัครจะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน.  

ทั่วประเทศ   (ยกเวน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเปดรับ ) 
(4) โควตากฬีา 
     มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.00   
(5) โควตาศลิปวัฒนธรรม 

        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.00   
3.2 คณะเกษตรศาสตร  
     3.2.1 สาขาพืชไร สาขาพืชสวน และสาขาสัตวศาสตร   

(1) โควตาพืน้ที่บริการ พืน้ที่อีสาน และโควตาภาคอื่น 
       (1.1)  เปนผูทีก่ําลงัศึกษาอยูในชั้นมธัยมศึกษาปที ่6 ในสายวทิยาศาสตร-   คณิตศาสตร   

       (1.2)  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมตํ่ากวา 2.50  และมีผลการเรียน

กลุมสาระคณติศาสตร กลุมสาระวทิยาศาสตร และกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ เฉล่ียในแตละกลุม 
ไมตํ่ากวา 2.00 
 (2) โควตานกักฬีา   
       มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป   

หมายเหต ุ  นกัศึกษาจะสามารถเลือกสาขาพืชไร  สาขาพืชสวน  และสาขาสัตวศาสตร ไดในชั้นปที่ 1 
 3.2.2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
 (1) โควตาพืน้ที่บริการ พืน้ที่อีสานและโควตาภาคอื่น 
        (1.1) เปนผูทีก่ําลงัศึกษาอยูในชั้นมธัยมศึกษาปที ่6 ในสายวทิยาศาสตร –คณิตศาสตร  

        (1.2)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.50  และมีผลการเรียนกลุม

สาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร  และกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ เฉล่ียในแตละกลุมไม

ต่ํากวา 3.00   
(2) โควตาชางเผือก 

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00   
 (3) โควตาโอลิมปกวิชาการ 
  ผูที่สมัครจะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน.  

ทั่วประเทศ    
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3.2.3 สาขาวชิาประมง 
   (1) โควตาพื้นที่บรกิาร พื้นที่อีสาน และโควตาภาคอื่น 

         (1.1) เปนผูทีก่ําลงัศึกษาอยูในชั้นมธัยมศึกษาปที ่6 ในสายวทิยาศาสตร-   คณิตศาสตร   

         (1.2) มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมตํ่ากวา 2.50  และมีผลการเรียน

กลุมสาระคณติศาสตร กลุมสาระวทิยาศาสตร และกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ เฉล่ียในแตละกลุม 
ไมตํ่ากวา 2.00     
    (2) โควตานักกฬีา    
          มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป     
3.3 คณะวศิวกรรมศาสตร  (ทุกสาขา) 

(1) โควตาพืน้ที่บริการ และโควตาภาคอื่น    
  มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 และตองมีคะแนนสอบวิชาความ

ถนัดทางดานวิศวกรรม   
 (2) โควตาพืน้ที่อีสาน  
  แบงกลุมผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกเปน 2 กลุม ดังนี ้  

 (2.1) ผูที่กาํลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6   

    -  มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.50   

    -  ตองมีคะแนนสอบวิชาความถนัดทางดานวิศวกรรม   

 (2.2) ผูที่กาํลังศึกษาอยูในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือ ประกาศนยีบัตรวิชาชพี

ชั้นสูง (ปวส.)  โดยมีผลการเรียนสะสม (GPAX)ไมต่ํากวา 3.00  ผูสมัครแบงเปน 2  กลุม ดังนี ้

  กลุมที ่1  สําหรับผูที่กําลังศกึษาระดับ ปวช. ใหใชผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 

  กลุมที ่2  สําหรับผูที่กําลังศกึษาระดับ ปวส. ใหใชผลการเรียนสะสม (GPAX) ของระดับ 

ปวช. ทกุภาคเรียน หรือผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้นี้ กลุมที ่1 และ 2 จะตองมีผล

สอบวิชาความถนัดทางดานวิศวกรรม 
(3) โควตาโอลิมปกวิชาการ 

 ผูที่สมัครจะตองผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน.  

ทั่วประเทศ   และมีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมตํ่ากวา 3.00 
(4) โควตากฬีา 
    (4.1)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.50   

    (4.2)  ตองมีคะแนนสอบวิชาความถนดัทางดานวิศวกรรม 
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3.4 คณะศลิปศาสตร  
    สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  สาขาวชิาการทองเทีย่ว สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม 
สาขาวชิาภาษาไทยและการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวชิาภาษาญี่ปุน  
และนิเทศศาสตร(วิชาเอกการประชาสมัพันธ)  
 (1) โควตาพืน้ที่บริการ โควตาภาคอืน่ 
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00  และ GPA  3  

กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระวิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาตางประเทศ  

รวมกันเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50  
 (2) โควตาพืน้ที่อีสาน 
  มีผลการเรียนสะสม (GPAX)  4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00   
 (3) โควตาชางเผือก 

    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 3.50  และ GPA  3 กลุมสาระ  

ไดแก กลุมสาระวิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ  รวมกัน

เฉล่ียไมต่ํากวา 3.50  
3.5 คณะเภสชัศาสตร 

(1) โควตาพืน้ที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน  
  (1.1) มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคเรียน  

ไมต่ํากวา 3.50  

  (1.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัสวิชา 71 ความถนัดทั่วไป) และ B-PAT2 (รหัส 62 

วิชาศักยภาพทางวทิยาศาสตร)   ซึ่งจัดสอบโดยมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 (2) โควตาภาคอื่น 
     (2.1) เปนผูกําลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวทิยาศาสตร (ซึ่งจะตองสําเร็จ 

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เมื่อจะเขาศึกษาในมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน)ี  และมีผลการเรยีนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน  (GPAX.) ไมต่ํากวา 3.50 

  (2.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัส 71 วิชาความถนดัทั่วไป) และ B-PAT 2 (รหสั 62  

วิชาศักยภาพทางวทิยาศาสตร)   ซึ่งจัดสอบโดยมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

หมายเหต ุ ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร จะตองไมเปนผูที ่ตาบอดส ีใน

ระดับที่แพทยและคณะกรรมการสอบคัดเลือกเหน็วาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวชิาชีพ 
(3) โควตาชางเผือก 

(3.1) เปนผูกาํลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 สายวิทยาศาสตรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  และจะตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เมื่อจะเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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  (3.2) มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน 

(GPAX.) ไมต่ํากวา 3.50 

  (3.3) ตองผานการทดสอบทางวิชาการ   ซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ดังนี ้

ทดสอบขอเขียนรายวิชาความรูทัว่ไป  2 วชิา คือ  วิชา ภาษาองักฤษ และวิชา คณิตศาสตร   

และทดสอบขอเขียนรายวิชาเฉพาะ  1 วิชา คือ วิชา ชีววิทยาและเคม ี 

  (3.4) คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครของมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 (3) โควตาโอลิมปกวิชาการ 

     (3.1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา 

(GPAX.) ไมต่ํากวา 3.50 

     (3.2) ผานการอบรมคาย 1 และ คาย 2  โอลิมปกวิชาการดานชีววิทยาและดานเคมี ของศูนย  

สอวน. ทั่วประเทศ   
        (4) เงือ่นไขการทําสัญญา 
    ผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาใน คณะเภสัชศาสตร  จะตองทาํสญัญากับมหาวิทยาลัยฯ ตามเงื่อนไขของ

รัฐบาล เพื่อทาํงานเขารับราชการเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนี ้

 คณะเภสัชศาสตร  ตองทาํสญัญาเขารับราชการ และทาํงาน ไมนอยกวา 2  ป  ทัง้นี้ใหผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาดงักลาวขางตน  จดัหาผูค้ําประกัน หรือหลกัทรัพยค้ําประกนัสัญญา(ตามเงื่อนไขของ

มหาวิทยาลยัฯ)  มาในวันทาํสัญญา  ซึ่งจะประกาศใหทราบอีกครั้งในภายหลงั         
3.6 คณะบรหิารศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 

(1)  โควตาพืน้ที่บริการ 
     ผูที่กําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
      มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.20  และหากผูสมัครไดรับรางวัลที่ 1,  

2, 3 หรือ รางวัลชมเชย จากการประกวดแขงขันทางดานวิชาการระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ จะ

ไดรับการพิจารณาเปนกรณพีิเศษ  
(2)  โควตาพืน้ที่อีสาน  
     ผูที่กําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.20  และหากผูสมัครไดรับรางวัล 

ที่ 1,2, 3 หรือ รางวัลชมเชย จากการประกวดแขงขันทางดานวชิาการระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 

จะไดรับการพจิารณาเปนกรณีพิเศษ 
     ผูที่กําลังศกึษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 
    มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 2.50  และหากผูสมัครไดรับรางวัลที่ 1, 

2, 3 หรือ รางวัลชมเชย จากการประกวดแขงขันทางดานวิชาการระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ จะ

ไดรับการพิจารณาเปนกรณพีิเศษ  
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3.7 วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 
      3.7.1 สาขาสาธารณสขุศาสตร  
   (1) โควตาพื้นที่บรกิาร 
         (1.1) มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมของแตละกลุมสาระการเรียนรู   5 กลุมสาระ  คือ  ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/คณิตศาสตร/

วิทยาศาสตร  

  (1.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัส 71 วิชาความถนดัทั่วไป) และ B-PAT2 (รหัส 62     

วิชาศักยภาพทางวทิยาศาสตร)   ซึ่งจัดสอบโดยมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

  (1.3) ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษา จะตองไมเปนผูที่ตาบอดสี  ในระดับที่แพทยและ

คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
   (2) โควตาพื้นที่อีสาน 

  (2.1) มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมของแตละกลุมสาระการเรียนรู  5 กลุมสาระ  คือ  ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/คณิตศาสตร/

วิทยาศาสตร  

  (2.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัสวิชา 71 ความถนดัทั่วไป) และ B-PAT2 (รหัสวิชา 62 

ศักยภาพทางวิทยาศาสตร)   ซึง่จัดสอบโดยมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

        (2.3) ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษา จะตองไมเปนผูทีต่าบอดสี  ในระดับที่แพทยและ

คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.7.2 สาขาแพทยศาสตร    
          สาขาแพทยศาสตร ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกําหนด ดังนี ้

    (1) คุณสมบัติทางการศึกษา 
   (1.1) มีภูมลิําเนาอยูในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวัด  ไมนอยกวา 3 ป 

ตามหลกัฐานทะเบียนบาน นับถึงวนัทาํสัญญา  หรอื  ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ,5และ 6 

จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวัด      

   (1.2) มีผลการทดสอบ B-GAT (รหัส 71 วิชาความถนดัทั่วไป) และ B-PAT2 (รหัส  

62 วิชาศักยภาพทางวทิยาศาสตร)   ซึง่จดัสอบโดยมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

      (1.3)  เปนผูมีอายุไมเกิน 20 ป นับถึงวันที่สมัคร 

     (1.4)  มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ แตละ

กลุมสาระการเรียนรู 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 

                  (1.5) มีผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4,5  

โดยไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 

                 (1.6) ไมเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน 
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มหาวิทยาลัย /สถาบันของรัฐ ในปการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษ ที่ไดยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่

คัดเลือกไวเรียบรอยแลว 

(1.7) ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําผิด หรือรวมกระทําทุจริตในการสอบวัดความรู 

เพื่อสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 
    (2) คุณสมบัติเฉพาะทางดานสุขภาพ  

  (2.1) ไมเปนโรคหรือมีความพิการของรางกาย และโรคติดตอที่ไมสามารถควบคุมไดดวยการ 

รักษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานเปนแพทยไมมีปญหาทางสุขภาพจิต อารมณและ

จิตใจ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย 

  (2.2) เปนผูที่มีเจตคติที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาเหมาะสมตอการเรียน และการ

ประกอบวิชาชีพแพทย และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต โดยการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดพรอมกับการทดสอบสุขภาพจิต เพื่อ

นําผลการพิจารณารวมกับการสอบสัมภาษณ 

(2.3) มีใบรับรองแพทยโดยตรวจมาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ ประกอบดวยผลการ 

ตรวจรางกาย ผลการตรวจเลือด CBC, ผลการตรวจปสสาวะ U/A ,ผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก 

(Chest Film :PA:UP Right)และผลการตรวจระดับภูมิคุมกันไวรัสตับ (Heppatitis B ) มายื่นในวัน

สัมภาษณ โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ แบบฟอรมการตรวจรางกายสามารถ download จาก 

www.cmp.ubu.ac.th
      ( 3 ) คุณสมบัติดานเงื่อนไขสัญญา 

  (3.1)  ผูผานการคัดเลือกตัวจริงจะตองมารายงานตัวเขาศึกษาและทําสัญญาเขาศึกษา  

พรอมทั้งชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย (ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวจะไมคืนให กรณีที่ไมลงทะเบียนเรียน) 

ตามวันและเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา และเมื่อมีการสละสิทธิ์แลว 

มหาวิทยาลัยจะแจงใหตัวสํารองมารายงานตัวและทําสัญญาแทน 

  (3.2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสงรายชื่อผูที่ไดรายงานตัวเขาศึกษาประจําปการศึกษา 

2552  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย  ซึ่ง

ผูที่ไดรายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว ไมสามารถไปยื่นสมัครคัดเลือกในระบบ

กลางการรับนักศึกษา(Admission) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดอีก รวมทั้ง สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษา นอกจากนี้จะทําการ

ตัดสิทธิ์การเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรในสถาบันอ่ืน  ทั้งนี้เปนไปตามมติที่ประชุมกรรมการ

อํานวยการและกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย   

 (3.3) เงื่อนไขพันธะสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย 

นักศึกษาแพทยโครงการผลิตแพทยเพิ่มตองทําสัญญาผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

http://www.cmp.ubu.ac.th/
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วันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 คือ เปนสัญญาที่กําหนดหนาที่ของผูรับทุนที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของ

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาแพทยวาดวย “สัญญาการเปนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชา

แพทยศาสตร” โดยตองทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 6 ป ติดตอกันตามระเบียบ

และเงื่อนไขของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ มีผลบังคับใชกับนักเรียนที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 

2550 เปนตนไป ซึ่งผานการรับรองในหลักการของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2549 และนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ สัญญาผูกพันอาจเปลี่ยนแปลง

ไดตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดแจงใหทราบตอไป 
หมายเหต ุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง และ 

ตรวจสอบพบวาเอกสารที่ใชในการสมัครเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมลู หรือแมแตปรากฏ
เปนความเทจ็ขึ้นภายหลงัจะตองถูกตดัสิทธิก์ารเขาศึกษาและจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ดวย 
3.8 คณะศลิปประยุกตและการออกแบบ 

1) โควตาพื้นที่บริการ  โควตาพื้นที่อีสาน  โควตาภาคอื่นๆ 
มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00   

2) โควตาชางเผือก 
       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 3.50  และ GPA กลุมสาระ 3 กลุม

สาระ ไดแก กลุมสาระวิชาวทิยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และคณิตศาสตร มีคาเทากบั  3.00  ทั้ง        

3  กลุมสาระ                   
3) โควตากฬีา  

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.0   
4)  โควตาศลิปวัฒนธรรม  
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.00   

3.9 คณะนิติศาสตร  
1) โควตาพื้นที่บริการ  โควตาพื้นที่อีสาน    

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4  ภาคเรียน  ไมต่าํกวา 2.00   
2) โควตาชางเผือก    

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50  และ GPA  กลุมสาระ 3 กลุม

สาระ ไดแก กลุมสาระวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ  มี     

คาเทากับ   3.50  ทัง้  3  กลุมสาระ 
3) โควตากฬีา    

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50   
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4) โควตาศลิปวัฒนธรรม   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50  

3.10 คณะรัฐศาสตร   
1) โควตาพื้นที่บริการ  โควตาพื้นที่อีสาน  โควตาภาคอื่น 

มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00   
2) โควตาชางเผือก   

 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4  ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50  และ GPA กลุมสาระ  

3 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระวิชาวทิยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และคณิตศาสตร  มีคาเทากับ  3.50  

ทั้ง 3 กลุมสาระ                   
 3) โควตากฬีา   

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.00 
 

3. การรับสมคัร 

 3.1  กําหนดการการรับสมัคร  

  มหาวทิยาลัยฯ จะรับสมัครในระหวางวนัที่  1 - 26  กันยายน 2551  

โดยสามารถ Download คูมือการสมัครได ฟรี  ที่ เวบไซต มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (www.ubu.ac.th)  

หรือ www.reg.ubu.ac.th   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ 

  (1) งานรับเขาศึกษา กองบรกิารการศึกษา  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี เบอรโทรศัพท  

0-4535-3120,  0-4535-3122   เบอรโทรสาร  0-4528-8391  

  (2) งานแนะแนว   โรงเรียนที่นกัเรียนสงักดั   

 

 3.2 เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร ประกอบดวย  

 3.2.1 เอกสารสําหรับทุกโควตาการรับ 

   (1) ใบสมัคร(กรอกผาน website : www.reg.ubu.ac.th) ที่กรอกขอความเรียบรอยแลว 

ส่ังพิมพจากระบบจํานวน 1 แผน   

  (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถกูตอง จาํนวน 1  แผน 

  (3) ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ปพ.1)  ที่ติดรูปถาย (ตองเปนเอกสารตัวจริง 

เทานัน้) 

  (4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถาม)ี     

 3.2.2 เอกสารเพิ่มเติมของแตละโควตาการรับ 

http://www.ubu.ac.th/
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  (1) สําหรับผูสมัครโควตาผูมีความสามารถพิเศษดานกฬีา  ใหนําสงสาํเนาหลกัฐาน 

ดานกฬีาที่ระบุไวในขอ 2.1-2.2 พรอมรับรองสําเนาถกูตองและนําหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณดวย 

  (2) สําหรับผูสมัครโควตาผูมีความสามารถพิเศษดานศลิปวัฒนธรรม  ใหนําสงหลกัฐาน 

ดานศิลปวฒันธรรม 3.1-3.2 พรอมรับรองสําเนาถูกตองและนาํหลกัฐานตวัจริงมาแสดงในวนัสอบ

สัมภาษณดวย  

4. คาสมัคร 

รายการเอกสารทั้งหมด  มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 4.1 กรณีสมัครโควตาพืน้ทีบ่ริการ โควตาพื้นที่อีสาน และโควตาภาคอื่น จะสามารถเลือกสมัครได

เพียง หนึง่  โควตา  และชําระคาสมัคร  จาํนวน  150 บาท  

 4.2 กรณีสมัครโควตาพืน้ทีบ่ริการ โควตาพื้นที่อีสาน และโควตาภาคอื่นๆ คณะวทิยาศาสตร คณะ

เภสัชศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ที่มีการทดสอบ B-GAT ,B-PAT1และ B-PAT2     ชาํระคา

สมัคร จํานวน  450  บาท 

 4.3 กรณีสมัครโควตาโอลิมปกวิชาการ  โควตากฬีา  โควตาศิลปวัฒนธรรม ตองชําระคาสมัคร

เพิ่มโควตาละ  150  บาท 

 4.4 กรณีสมัครโควตาชางเผอืก  ตองชําระคาสมัคร จํานวน  450 บาท 

5. วธิีการสมคัร  

 5.1 ใหนักเรียนศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบในระเบียบการหรือ download ได

ที่เว็บไซต  งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา   http://www.ubu.ac.th/inforeducation  และ 

http://www.reg.ubu.ac.th  หรือ  ศึกษาจากระเบยีบการที่งานแนะแนวโรงเรียนที่สังกัด  

     5.2 ผูสมัครเขาสูระบบ ที่เวบ็ไซต http://www.reg.ubu.ac.th  เพื่อทาํการสมัครตามขั้นตอนการ

สมัครที่มหาวทิยาลยัฯ กําหนด  โดยกรอกขอมูลใหครบถวนโดยสามารถเลือกสาขาวิชาที่ประสงคจะ

สมัครสอบไดไมเกิน 1 สาขาวิชาตอโควตา ยกเวน  ผูสมัครโควตาพืน้ที่บริการ  โควตาพื้นที่อีสาน และ

โควตาภาคอื่น สามารถเลือกสมัครไดเพียง หนึง่ โควตา และ หนึง่ สาขาเทานัน้   สําหรับผูสมัครที่มีความ

ประสงคจะสมคัรโควตาประเภทรับอ่ืนๆ   สามารถเลือกสมัครเพิ่มเติมได  ทัง้นี้ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติ

ตามที่คณะ/สาขาวิชากาํหนดและตองชําระคาสมัครเพิ่มเติม (สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่เวปไซด 

http://www.ubu.ac.th/inforeducation )                                                                                                                  

 5.3 เมื่อทาํการสมัครเรียบรอยแลว   จะแกไขขอมูลการเลือกสาขาวิชาที่สมัครไวแลวไมได       ใน

กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงแกไขสาขาวิชาที่ไดสมัครสอบไวแลวจะตองกรอกคํารองขอแกไขขอมูล

 

http://www.ubu.ac.th/inforeducation
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/inforeducation


 

 -26- 

สาขาวิชาและชําระคาธรรมเนียมในการสมัครใหม   ทัง้นี้   มหาวิทยาลัยฯ จะทาํการยกเลิกขอมูลการ

สมัครของผูสมัครตามคํารองและขั้นตอนที่มหาวทิยาลยัฯ กาํหนด  และมหาวิทยาลัยฯ จะยึดขอมูล
การสมัครใหมของผูสมัครที่ดําเนินการสมัครและชาํระคาสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กาํหนด
แลวเทานั้น   

 5.4 กรณีเลือกสมัคร  โควตาพื้นที่บริการ 

        (1) นกัเรยีนแจงความประสงคที่ครูแนะแนว  โรงเรยีนที่สังกัด 

     (2) โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนสมัครตามสาขาที่เปดรับสมคัร สาขาละ หนึ่ง คน 

เทานัน้  

     (3) กรอกใบสมัครผานระบบ Internet  ที่ http://www.reg.ubu.ac.th    

     (4) ยืน่ใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนแลวพรอมชําระคาสมัคร  จํานวน 150  บาท   

ผานอาจารยแนะแนวของโรงเรียนทีน่ักเรียนสังกัด   เพื่อตรวจสอบความถูกตองรวบรวมเสนอให

ผูอํานวยการ / อาจารยใหญ   ลงนามรับรอง  และประทบัตราโรงเรียนครอมลายมือช่ือผูอํานวยการฯ ใบ

สมัครที่ไมมีการลงนามรับรอง  ถือวาการสมัครสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้เปนโมฆะ (และขอหลักฐานการ

รับชําระเงนิจากอาจารยแนะแนวเพื่อจัดเกบ็ไวเปนหลักฐานการแสดงยนืยนัการสมัครตอไป) 

  5.5 กรณีเลือกสมัครโควตาโควตาพืน้ที่อีสาน 

          (1) กรอกใบสมัครผานระบบ Internet  ที่  http://www.reg.ubu.ac.th      

        (2) ยืน่ใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนแลวพรอมชําระคาสมคัร จํานวน 150  บาท   

ผานอาจารยแนะแนวของโรงเรียนทีน่ักเรียนสังกัด   เพื่อตรวจสอบความถูกตองรวบรวมเสนอให

ผูอํานวยการ / อาจารยใหญ  ลงนามรับรอง  และประทับตราโรงเรียนครอมลายมือช่ือผูอํานวยการฯ   ใบ

สมัครที่ไมมีการลงนามรับรอง  ถือวาการสมัครสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้เปนโมฆะ (และขอหลักฐานการ

รับชําระเงนิจากครูแนะแนวเพื่อจัดเก็บไวเปนหลกัฐานการแสดงยืนยันการสมัครตอไป) 

 5.6 กรณีเลือกสมัครโควตาภาคอื่น 

          (1) กรอกใบสมัครผานระบบ Internet   ที่ www.reg.ubu.ac.th  

  (2) ยื่นใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนแลว สงมาที่มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

พรอมชําระคาสมัครทางธนาณัติ  จํานวน 150  บาท   

  (3) การสงเอกสารการสมัครทางไปรษณยีและชําระคาสมัครทางธนาณัติ ใหสงตาม 

ชื่อ - ที่อยู  ดงันี ้
            งานรบัเขาศึกษา กองบริการการศกึษา   
   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี  
   ต.เมืองศรไีค  อ.วารินชาํราบ    
   จ.อุบลราชธานี 34190 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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 หมายเหต ุ: ธนาณัติสั่งจาย นางวนิดา  บุญพราหมณ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
6. ขั้นตอนการดําเนินงานของครูแนะแนวผูรับผิดชอบการสมคัรของโรงเรยีน 
 6.1 จัดทาํขอมูลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคเรียน ของนกัเรียน ม.6 ทุกคน  

 6.2 บันทึกขอมูลผูสมัครที่ชาํระเงนิแลวในระบบการรับสมัครที่  http://www.reg.ubu.ac.th     

แยกแตละประเภทโควตาและสั่งพมิพแยกตามประเภทโควตา(สามารถศึกษาเพิ่มเตมิจากคาํแนะนําการ

ใชระบบรับสมัคร สวนของอาจารย/โรงเรียน)  

 6.3 รวบรวมเอกสารของผูสมัครเรียงตามลําดับที่ใบสมคัร แยกแตละประเภทโควตาแนบกับ

เอกสารหมายเลข 6.2  

 6.4 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน หรือ อาจารยแนะแนว พรอมกรอกแบบฟอรมใบ

สรุปงบหนาและใบสรุปคาดําเนนิการที่มหาวทิยาลยัฯ จกัตองนาํสงใหกับโรงเรียนหรอือาจารย 

แนะแนวเฉพาะที่สมัครผานอาจารยแนะแนว/โรงเรียนเทานัน้  

 6.5 รวบรวมเอกสาร 6.1-6.4 นําสงมหาวทิยาลยัฯ ทางไปรษณียพรอมธนาณัติคาสมัคร  โดยให

จัดสงตามชื่อ-ที่อยู  ดังนี ้
            งานรบัเขาศึกษา กองบริการการศกึษา   
   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี  
   ต.เมืองศรไีค  อ.วารินชาํราบ  
   จ.อุบลราชธานี  34190 
 หมายเหต ุ: ธนาณัติสั่งจาย นางวนิดา  บุญพราหมณ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6.6 กรณีสงเอกสารไมทันตามกําหนด  อาจารยแนะแนว/ โรงเรียน สามารถนําสงดวย

ตนเอง  ระหวางวันที่  1- 3  ตุลาคม เทานั้น  ไมเวนวนัหยุดราชการ  

 
 
 
 

หมายเหต ุ  กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย จะตองประทับตราภายในวันที่ 26  กันยายน 2551 
และมหาวิทยาลัยจะถือเอาตราประทับที่ทําการไปรษณียเปนสําคัญ และโปรดตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารเพราะทางมหาวทิยาลัยจะยึดถือตามขอมูลของเอกสารที่ไดรับเทานั้น 

7. การตรวจสอบรายชื่อและการแกไขขอมลูการสมัคร 
 7.1 ใหผูสมัครที่มีความประสงคจะแกไขขอมูลผูสมัคร  สามารถขอแกไขขอมูลการสมัครตาม

ข้ันตอน ดังนี ้ 

 7.2  กรณีขอมลูที่บันทึกแลวผิดพลาดหรือตรวจสอบขอมูลแลวไมปรากฏขอมูลผูสมัคร  สามารถ 

download แบบฟอรมขอแกไขขอมูลไดที่  www.ubu.ac.th/inforeducation  หรือ www.reg.ubu.ac.th  

ในวนัที ่ 6 – 10  ตุลาคม 2551 โทร 0-4535-3120 , 0-4535-3122  โทรสาร   0-4535-3123 

 7.3 กรณีที่ผูสมัครมีความประสงคจะขอแกไขคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร  สามารถดาํเนนิการไดตาม

ข้ันตอน  ดังนี้  
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        (1) download  แบบฟอรมขอแกไขขอมูลคณะ/สาขาที่สมัครไดในระหวางวันที่  

6 – 10  ตุลาคม  2551  ที่  www.ubu.ac.th/inforeducation หรือ  www.reg.ubu.ac.th   

       (2) นําสงแบบฟอรมขอแกไขขอมูลทางโทรสาร  ที่เบอร   0-4528-8391     

       (3) สงเอกสารแบบฟอรมและธนาณัติคาสมัครสาขาที่ขอแกไขใหม จํานวน 150 บาท  

 ตามประเภทโควตาที่ขอสมคัรใหม โดยจดัสงเอกสารการสมัครไดที่  

 

 

 

 

หมายเหต ุ  กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย จะตองประทับตราภายในวันที่ 10  ตุลาคม  2551 และ
มหาวิทยาลัยจะถือเอาตราประทับที่ทําการไปรษณียเปนสําคัญ และโปรดตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารเพราะทางมหาวิทยาลัยจะยึดถือตามขอมูลของเอกสารที่ไดรับเทานั้น 

             งานรับเขาศกึษา กองบรกิารการศึกษา 
    มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
    ต.เมืองศรไีค  อ.วารินชาํราบ 
    จ.อุบลราชธานี 34190 
 หมายเหต ุ: ธนาณัติสั่งจาย นางวนิดา  บุญพราหมณ / มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

(4) กรณีตรวจสอบไมพบรายชือ่ใหติดตอสอบถามไดที ่ งานรับเขาศึกษา  กองบริการการศึกษา  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะไมอนุญาตใหแกไขสาขาวิชาทุกกรณี ถาตองการเปลี่ยน
สาขาจะตองขอยกเลิกการสมัครและยื่นคํารองขอสมัครใหมพรอมชําระ       
คาสมัครของสาขาวิชาที่ ขอแกไขใหมเทานั้น 

8. การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาทดสอบความรูทางวิชาการและแผนผังที่นั่งสอบ 
 สําหรับผูที่สมคัรเขาทดสอบวิชา B-GAT , B-PAT1  และ B-PAT2  และผูที่สมัครทดสอบความรู

วิชาการของโควตาชางเผือก  มหาวทิยาลัยฯ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียน/เลขที่นัง่สอบ/ 

แผนผังหองสอบ ในวนัที ่ 13 ตุลาคม 2551  ณ บริเวณ ชั้น 1 สํานกังานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ีและทาง  www.ubu.ac.th/inforeducation หรือwww.reg.ubu.ac.th    
9. กําหนดการทดสอบความรูทางวิชาการ  
 9.1 มหาวทิยาลัยฯ  กําหนดใหผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียนวิชา B-GAT , B-PAT1 และB-PAT2  ใน

วันที ่ 25-26 ตุลาคม 2551 (ดังรายละเอียดตามตารางสอบในหนา 3 ) 

 9.2 มหาวทิยาลัยฯ  กําหนดใหผูมีสิทธิ์เขาสอบความรูทางวิชาการ (โควตาชางเผือก)  ในวันที ่ 
15 พฤศจกิายน  2551 
 หมายเหต ุ ใหผูสมัครเขารับการทดสอบตรวจสอบขอมูลเลขที่นั่งสอบและสนามทดสอบ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครัง้   
 

 

http://www.ubu.ac.th/inforeducation
http://www.reg.ubu.ac.th/
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10. เกณฑการตัดสิน 
 มหาวิทยาลยัจะแตงตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย โดยวิธีรับตรง สําหรับ

แตละคณะ/สาขา และแตละโควตาโควตา โดยมีวิธกีารและเกณฑดังนี ้
 10.1 องคประกอบที่ใชประกอบการพจิารณาคัดเลอืก 

        (1) คุณสมบัติของผูสมัคร ประกอบดวยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของโควตาและ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขา 

(2) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4 และ ม.5) 

      (3) คะแนนทดสอบความรูทางวิชาการหรือความถนดั (ถามี) 

      (4) การสอบสัมภาษณ 
10.2 วิธกีารและเกณฑในการคัดเลือก 

 10.2.1 โควตาพื้นที่บรกิาร โควตาพื้นที่อีสานและโควตาภาคอืน่  
          กลุมที่ 1 คณะ/สาขาที่ไมมีการทดสอบความรูทางวิชาการ/ความถนัด (วิชาB-GAT, B-PAT 1   

หรือ B-PAT2 วิชาเฉพาะ/ความถนัด) 

                   (1) คัดเลือกผูสมัครในแตละสาขา โดยใชเกณฑการคัดเลอืกตามคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนตามลําดับจากมากไปหานอย และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกขั้นตน 

ใหเปนผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ 

(2) คณะกรรมการคัดเลือกทําการสอบสัมภาษณ (แบบมีคะแนนสอบสมัภาษณ)   
และตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไวตามจํานวนที่ประกาศรับ โดยเรียงลําดับตัวสาํรอง(ถามี) 

กลุมที ่2  คณะ/สาขาที่มกีารทดสอบความรูทางวิชาการ/ความถนัด (วิชาB-GAT, B-PAT 1 

หรือ B-PAT 2 วิชาเฉพาะ/ความถนัด)   

(1) ผูสมัครทุกคนทดสอบความรูทางวิชาการ/ความถนัด ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 

(2) คัดเลือกผูเขาทดสอบความรูทางวิชาการ/ความถนัด โดยใชเกณฑคะแนนรวม 

ของการทดสอบทางวิชาการ/ความถนัด (ตามน้าํหนัก/สัดสวนที่คณะ/สาขากาํหนด) และ ประกาศรายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือกนี้เปนผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ 

(3) คณะกรรมการคัดเลือก ทําการสอบสัมภาษณ  และตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ไดตามจํานวนที่ประกาศรับ โดยเรียงลาํดับตัวสํารอง(ถามี) 
10.2.2 โควตาชางเผือก 

       (1) ผูสมัครทุกคนตองเขาทดสอบความรูทางวิชาการตามที่ คณะ/สาขาวิชากาํหนด 

       (2) คัดเลือกผูเขาทดสอบความรูทางวชิาการที่มีคะแนนสงูสุดตามลําดับไมเกิน 3 เทาของ

จํานวนรับของแตละสาขาเพือ่เขาสอบสัมภาษณ  
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       (3) คณะกรรมการคัดเลือกทําการสอบสัมภาษณและตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาและ

รับทุนการศึกษาตามจาํนวนที่ประกาศรบัและตัวสํารอง (ถามี)  
10.2.3 โควตาพิเศษ 

       (1) โควตาโอลิมปกวิชาการ  โควตากฬีาและโควตาศิลปวัฒนธรรม 

             มหาวทิยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากคณะและหนวยงาน ที่เกี่ยวของสําหรับ

แตละโควตาเพื่อพิจารณาคดัเลือกผูสมัคร โดยใชคุณสมบัติเฉพาะที่เกีย่วของ ผลการเรียน และการสอบ

สัมภาษณ 

     (2)  โควตาชายแดนภาคใต 

             วิธีการและเกณฑในการคัดเลือก ผูสมัครเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางจาก สกอ.

กําหนด ซึง่กาํหนดรวมกับมหาวิทยาลัยที่รวมมือกับโครงการ รายละเอยีดตามประกาศของศูนย

อํานวยการคัดเลือกของสกอ. 
10.2.4 โควตาโครงการเฉพาะกิจ 

        วิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูสมัครเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการของคณะ 

เจาของโครงการ   
10.2.5 โควตาโครงการพิเศษ 

        คณะ/สาขาที่เปดรับบุคคลเขาศึกษาโดยโควตานี้ จะแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร 

โดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือผลการสอบ O-NET หรือ  

A-NET (ถามี)   และสอบสมัภาษณคัดเลือกไวตามจาํนวนที่ประกาศรบั โดยเรียงลําดับตัวสํารอง(ถามี) 

 

 

 
 

การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ 
ของแตละคณะ/สาขา ถือเปนที่ส้ินสุด 
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11. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ  
 11.1 สําหรับผูสมัครคณะ/สาขาที่ไมมีการทดสอบความรูทางวิชาการ  มหาวทิยาลัยฯ จะประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โควตาพื้นที่บริการ โควตาพืน้ที่อีสาน โควตาภาคอื่น โควตาโอลิมปก

วิชาการ   โควตากีฬา   และโควตาศิลปวฒันธรรม  จํานวน  5  คณะ  ไดแก  คณะเกษตรศาสตร       

คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร และคณะบริหารศาสตร ในวนัที ่ 13 ตุลาคม 2551  

ณ บริเวณ ชัน้ 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีและทาง www.reg.ubu.ac.th   หรือ

www.ubu.ac.th/inforeducation  

 11.2  สําหรับผูสมัครคณะ/สาขาทีม่ีการทดสอบความรูทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัฯ จะประกาศ 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โควตาพืน้ที่บริการ โควตาพืน้ที่อีสาน โควตาภาคอื่น จํานวน        

3  คณะ  ไดแก คณะวทิยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ในวันที ่14  พฤศจกิายน  2551  ณ บริเวณ ชัน้ 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีและ

ทาง www.ubu.ac.th/inforeducation หรือwww.reg.ubu.ac.th    

 11.3 สําหรับผูสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร จะประกาศในวันที่  30  พฤศจกิายน  2551    

 11.4  สําหรับผูสมัครโควตาชางเผือก ในวนัที่ 14  พฤศจิกายน  2551  ณ บริเวณ ชั้น 1 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีและทาง www.ubu.ac.th/inforeducation  หรือ

www.reg.ubu.ac.th
12. การสอบสัมภาษณ 
 มหาวิทยาลยัฯ  จะจัดใหมกีารสอบสัมภาษณ  ณ   คณะตางๆ  ทีม่ีสิทธิ์เขาสอบสมัภาษณ  ตาม

รายละเอียดดงัตอไปนี ้ 

12.1 สําหรับผูสมัครคณะเกษตรศาสตร  คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร  และ

คณะบริหารศาสตร   สอบสัมภาษณ ในวนัที่  18-19 ตุลาคม 2551        

12.2 สําหรับผูสมัครคณะเภสัชศาสตร  คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

การสาธารณสุข  สอบสัมภาษณในวันที่  24 พฤศจกิายน2551  (ยกเวน  หลักสตูรแพทยศาสตร 
จะจัดใหมีการทดสอบสขุภาพจิตในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และสอบสัมภาษณ ในวันที่ 26 
พฤศจกิายน 2551)  

12.3  สําหรับผูสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร  สอบสัมภาษณ ในวันที่  7 ธนัวาคม  2551   

  12.4 สําหรับผูสมัครโควตาชางเผือก  สอบสัมภาษณวนัที่  24 พฤศจิกายน 2551 

 หมายเหต ุ  ผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณโปรดศึกษารายละเอียดในการสอบสัมภาษณ  การตรวจ 

รางกายและเอ็กซเรย  ที่แนบทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสมัภาษณอีกครั้ง 
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13. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง  

โควตาพืน้ที่บริการ โควตาพืน้ที่อีสาน   โควตาภาคอื่น  โควตาโอลิมปกวิชาการ   โควตาชางเผือก  โควตา

กีฬา  และโควตาศิลปวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา  2552 ณ  กองบริการการศึกษา  บริเวณชัน้ 1 

อาคารบริหาร สํานักอธิการบดี  และทาง  Website HTTP://www.ubu.ac.th หรือ  

HTTP://reg.ubu.ac.th  หรือสอบถามผลทางโทรศพัทไดที่ 0-4535-3120,  0-4535-3122 , 0-4528-

8391 ในเวลาราชการ   ดังนี ้ 

 13.1 สําหรับสาขาที่ไมตองเขารบัการทดสอบความรูทางวิชาการเพิ่มเติม  ไดแก  

คณะเกษตรศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร   คณะรัฐศาสตร และคณะนิติศาสตร   
ประกาศผลในวันที ่ 27 ตุลาคม  2551   
 13.2  สําหรับสาขาที่ตองเขารับการทดสอบความรูทางวิชาการเพิ่มเติม ไดแก  
คณะเภสชัศาสตร  คณะวิทยาศาสตร และวทิยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวนัที่  28  พฤศจิกายน 2551  

 13.3 สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร  ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 

 13.4 สําหรับโควตาชางเผือก  ประกาศผลในวันที ่ 28  พฤศจิกายน 2551  
14. การยืนยนัสิทธิ์เขาศกึษา 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจะประกาศใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษายนืยนัสิทธิเ์ขาศึกษา  ดังนี ้

 14.1 คณะที่ไมตองเขารับการทดสอบความรูทางวิชาการเพิ่มเติม  ไดแก คณะเกษตรศาสตร  

คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะรฐัศาสตร และคณะบริหารศาสตร ประกาศผลใน 

วันที ่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2551   

14.2  คณะที่ตองเขารับการทดสอบความรูทางวชิาการเพิ่มเตมิ ไดแก คณะเภสัชศาสตร   

คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ในวนัที ่ 1 – 12  ธนัวาคม  2551  

14.3 คณะวิศวกรรมศาสตร จะประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวนัที ่ 8-12 ธันวาคม 2551  

14.4 โควตาชางเผือก  จะประกาศผลรายชื่อผูมสิีทธิ์เขาศึกษา ในวนัที่  1 – 12  ธันวาคม  2551 
15. วิธกีารยนืยันสทิธิ์เขาศึกษา 
 พิมพใบยืนยันสิทธิ์ไดทาง Website HTTP://www.ubu.ac.th หรือ HTTP://reg.ubu.ac.th  และ

ชําระเงนิคาธรรมเนียมตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด  ผานธนาคารที่กาํหนดไวในใบยนืยันสทิธิห์รือชําระ

ดวยตนเองที ่กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 
 
 



 

 -33- 

16. การสละสิทธิ์เขาศึกษา 
 ผูที่ยนืยนัสิทธิเ์ขาศึกษาแลว และมีความประสงคจะขอสละสิทธิ์จะตองยื่นคํารองขอสละสิทธิก์าร

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2551 สามารถ Download 

แบบฟอรมคํารองขอสละสิทธิ์ ไดที่ www.ubu.ac.th  หรือ  www.reg.ubu.ac.th  และยื่นคาํรองดวย

ตนเองที่งานรบัเขาศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี ภายใน 
วันที่ 26 มกราคม  2551  เวลา 08.30 – 16.30 น. เทานั้น  
16. การตัดสทิธิ์การคัดเลอืกโดยวธิีรับผานสวนกลาง( Admissions)  
 16.1. ผูทีย่ืนยนัสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีโดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา 

2551 แลว  ไมมีสิทธิ์ไปสมคัรคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ระบบ Admissions  กลาง  

หากมีความประสงคจะไปสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ระบบ Admissions  กลาง 

จะตองยืน่ คํารองขอสละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง  ประจําป

การศึกษา 2552  เพื่อใหมหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมัตกิอน  

 16.2. กรณีที่เปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาพื้นที่บริการ)  สละสิทธิ์ในปการศึกษา 

2552  ภายหลังจากมีชื่อประกาศเปนผูมสิีทธิ์เขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว มหาวทิยาลัย

จะตัดการใหสิทธิ์ในการสงผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาของโรงเรียนตนสังกัด ในสาขาทีส่ละสิทธิ์ในป

การศึกษาถัดไป  

  16.3  ผูที่ยนืยันสทิธิ์เขาศึกษาแลว แตไมไดสละสิทธิ์ตามกําหนด วนั เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

แมวาจะสละสทิธิ์ในภายหลัง ทางมหาวทิยาลัยและสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ก็จะไมคนืสิทธิ์ 

ในการสมัคร Admissions    
17. การรายงานตัวเขาศึกษา   
 มหาวิทยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูยืนยนัสทิธิ์เขาศึกษาโดยวธิรัีบตรง ประจําปการศึกษา  

2552 หากพบวาผูใดผานการคัดเลือกไดเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา แตไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวชิานัน้ ๆ กําหนด มหาวิทยาลัยจะไมรับเขาศึกษา และแมวา

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน มหาวทิยาลยั จะถือวาการรับบุคคล

เขาศึกษาโดยวิธีรับตรงครั้งนี้เปนโมฆะ และจะถอนสิทธิ์การเปนนกัศกึษา     

 หมายเหต ุ กําหนดการรายงานตัวจะประกาศภายหลงั  (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2552) 
18. เงื่อนไขทุนและสัญญา   
 18.1 ทุนโควตาชางเผือก 
      1) ทุนการศึกษาที่จะไดรับ  มีดังนี้  
                    1.1 นักศกึษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทกุ

รายการ (คาขึ้นทะเบียนนกัศึกษา, คาบํารุงของมหาวทิยาลัย, คาหนวยกิต , คาธรรมเนียมพิเศษ  และ

อ่ืนๆ  ที่เกีย่วกบัการเรียน)  

http://www.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
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                    1.2 นักศกึษาจะไดรับคาใชจายเดือนละ 5,000 บาท  เปนคาใชจายสวนตัว  คาทีพ่กั  คา

หนงัสือหรืออุปกรณการศึกษา รวมปละ  60,000  บาท  
            2)  เงื่อนไขการใหทุน  มีดังนี้ 
                  2.1 นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนและรายงานตวัเขาเปนนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  จะไดรับทุนการศึกษาตามขอ 18.1(1) ในชั้นปที ่1    

                  2.2 นักศึกษาจะไดรับทุนในปตอไปก็ตอเมื่อมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 

3.00   (คิดถึงสิ้นปการศึกษากอนหนาปนัน้)   

                  2.3 นักศึกษาจะไดรับทุนไมเกนิระยะเวลาการศึกษาที่แตละหลักสูตรกาํหนด 
       18.2  เงื่อนไขของนกัเรียนผูไดรบัการคัดเลือกและการรายงานตวัเขาศึกษา                
(สาขาแพทยศาสตร) 

  18.2.1  ผูผานการคัดเลือกตัวจริงจะตองมารายงานตัวเขาศึกษาและทําสัญญาเขาศึกษา  

พรอมทั้งชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย (ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวจะไมคืนให กรณีที่ไมลงทะเบียนเรียน) 

ตามวันและเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา และเมื่อมีการสละสิทธิ์แลว 

มหาวิทยาลัยจะแจงใหตัวสํารองมารายงานตัวและทําสัญญาแทน 

18.2.2  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสงรายชื่อผูที่ไดรายงานตัวเขาศึกษาประจําป 

การศึกษา 2552  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย  ซึ่งผูที่ไดรายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว ไมสามารถไปยื่นสมัคร

คัดเลือกในระบบกลางการรับนักศึกษา(Admission) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดอีก 

รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษา 

นอกจากนี้จะทําการตัดสิทธิ์การเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรในสถาบันอ่ืน  ทั้งนี้เปนไปตามมติที่

ประชุมกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย   

    18.2.3 เงื่อนไขพันธะสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย นักศึกษาแพทยโครงการผลิตแพทยเพิ่ม

ตองทําสัญญาผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 คือ เปนสัญญาที่กําหนด

หนาที่ของผูรับทุนที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาแพทยวา

ดวย “สัญญาการเปนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร” โดยตองทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว

เปนเวลาไมนอยกวา 6 ป ติดตอกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ มีผลบังคับ

ใชกับนักเรียนที่เขาศึกษาต้ังแต ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ซึ่งผานการรับรองในหลักการของ

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 และนําเสนอที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ สัญญาผูกพันอาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได

แจงใหทราบตอไป 
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  18.3  เงื่อนไขการทําสัญญาของคณะเภสัชศาสตร 
 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน คณะเภสัชศาสตร  จะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ตามเงื่อนไขของ

รัฐบาล เพื่อทาํงานเขารับราชการเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนี ้

 คณะเภสัชศาสตร  ตองทาํสญัญาเขารับราชการ และทาํงาน ไมนอยกวา 2  ป  ทัง้นี้ใหผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาดงักลาวขางตน  จดัหาผูค้ําประกัน หรือหลกัทรัพยค้ําประกนัสัญญา(ตามเงื่อนไขของ

มหาวิทยาลยัฯ)  มาในวันทาํสัญญา   ซึง่จะประกาศใหทราบอีกครั้งในภายหลัง         
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คาใชจายดานการศึกษา (โดยประมาณ) ของนกัศึกษา ปการศึกษา 2552 

(ไมรวมคาทีพ่กั และ คาใชจายสวนตัว) 

 

คณะ/ประเภทสาขา คาใชจายตลอด
หลักสูตร 

เฉลี่ย/ตอภาค
การศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร   

เคมี 75,000 9,375 

ฟสิกส 75,000 9,375 

จุลชีววทิยา 77,000 9,625 

ส่ิงแวดลอม วชิาเอกอนามยัและความปลอดภัย 77,400 9,675 

ส่ิงแวดลอม วชิาเอกสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 78,400 9,800 

วิทยาการคอมพิวเตอร 92,400 11,550 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 92,400 11,550 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารยาง 119,200 14,900 

คณะเกษตรศาสตร   

พืชไร พืชสวน และสัตวศาสตร 75,000 9,150 

ประมง 74,400 9,300 

เทคโนโลยีการอาหาร 84,000 10,500 

คณะวิศวกรรมศาสตร   

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 101,000 12,600 

คณะศลิปศาสตร   

ภาษาไทยและการสื่อสาร 73,200 9,150 

พัฒนาสังคม 73,500 9,188 

จีน 73,800 9,225 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 75,600 9,450 

ญี่ปุน 84,200 10,525 

ทองเที่ยว 90,600 11,325 

นิเทศศาสตร (การประชาสมัพันธ) 90,400 11,300 

คณะเภสชัศาสตร   

เภสัชศาสตร  133,100 13,310 
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คณะ/ประเภทสาขา คาใชจายตลอด
หลักสูตร 

เฉลี่ย/ตอภาค
การศึกษา 

คณะบริหารศาสตร   

การจัดการทั่วไป 91,000 11,375 

การตลาด 89,900 11,238 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 95,500 11,938 

การเงนิและการธนาคาร 91,650 11,456 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 94,200 11,775 

บัญชี 90,400 11,300 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ     

(คิดแบบหนวยกิต แบบเหมาจาย 40000) 320,000 10,925 

เศรษฐกิจพอเพียง 90,200 11,275 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ   

สาธารณสุขศาสตร 98,600 12,325 

แพทยศาสตร  203,500 20,350 

คณะศลิปประยุกตและการออกแบบ   

การออกแบบผลิตภัณฑ 100,200 12,525 

คณะนิติศาสตร   

นิติศาสตร 80,200 10,025 

คณะรัฐศาสตร   

การปกครอง 80,400 10,050 

รัฐประศาสนศาสตร (บริหารองคการ) 80,400 10,050 

รัฐประศาสนศาสตร (ปกครองทองถิน่) 80,400 10,050 
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แนะนํามหาวทิยาลัย 
 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดประกาศจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ตั้งอยูระหวางกิโลเมตรที ่10-11 ถนนสายวารินชาํราบ-เดชอุดม  

ต.เมืองศรีไค  อ.วารนิชําราบ จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ 5,228 ไร 
 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

 เปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ ที่เนนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

บัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญญาอสีานใตและอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง 

   
 
พันธกิจ 

1 . ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู  คิดเปน  ทํา 

เปน และดาํรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง  

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ที่สามารถนําไป

ประยุกตใชไดอยางมีความสขุ และพอเพยีง 

3. บริการวิชาการแกสังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน  และสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชนและอุตสาหกรรมทองถิ่นอีสานใต และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อกอใหเกิดทักษะเพียงพอตอการ

พัฒนาตนเองและ ประเทศชาติ  

4. ทํานุบาํรุง ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของทองถิน่ และภูมิภาคอื่นเพื่อใหเกิดการเรียนรู

รับรู  และรักษาไวภายใตบริบทโลกาภิวัตน 
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คณะ/สาขาวชิา และแนวทางประกอบอาชีพ 

 
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานมีี 9 คณะ 1 วทิยาลยั แตละคณะจัดหลักสตูรปริญญาตรี 4 ป 

ยกเวนคณะเภสัชศาสตร จัดหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป และแพทยศาสตรจัดหลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 

รายละเอียด คณะ/สาขาที่เปดสอนมีดังนี ้
 
 
  

1. คณะเกษตรศาสตร 

 ดําเนนิการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 3 หลกัสูตร ไดแก  

 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  

      หลักสูตรนีม้ีสาขาตาง ๆ ใหเลือก 3 สาขา ไดแก สาขาวิชาพืชไร  สาขาวิชาพชืสวน และ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร   เนื้อหาของหลักสตูรจะมุงเนนใหมีความรูความสามารถทางวิชาการดานการผลิต 

การจัดการและการเก็บรักษา หลักการเกบ็เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสนิคาเกษตรทีม่ี

ความสาํคัญดานเศรษฐกิจของทองถิน่และของประเทศ ตลอดจนสามารถวิเคราะหแกไขปญหาเฉพาะ

หนาได เพื่อนาํไปจัดทําแผนการดําเนินงานตอไป 
 2) หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร)  
  หลักสูตรนี้จะมุงเนนใหมีความสามารถดานการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตร โดยเฉพาะ 

การแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นและในประเทศ นอกจากนี้ยงัมีการเสริมทักษะใหผูศกึษา

ดวยการฝกภาคสนามในโรงงานเครื่องจักรตนแบบทางอตุสาหกรรมเกษตร ณ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

รวมทัง้การฝกงานนอกสถานที ่  
 3) หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาประมง)  
  หลักสูตรนี้มุงเนนใหมีความรูความสามารถในทางดานการประมง และการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  

โดยเฉพาะอยางยิง่สัตวน้ําเศรษฐกิจของทองถิน่และของประเทศไทย ตลอดทั้งการบริหารทรัพยากร 

แหลงน้ําและทรัพยากรประมง เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางสูงสุดและยั่งยืน 

แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว บณัฑิตสามารถทํางานในภาคธุรกิจ องคกรเอกชน ปฏิบัติงานใน 

หนวยงานของรัฐ หรือประกอบอาชีพสวนตัว และสามารถศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษาไดทั้งในและ

ตางประเทศ    
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2. คณะวิทยาศาสตร 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเปดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ป  

จํานวน  7 สาขาวิชา  คือ 
  1) สาขาวิชาจุลชวีวิทยา 
       จุลชีววทิยา เปนสาขาหนึ่งของวิชาวทิยาศาสตรชีวภาพที่ไดรับการพัฒนาและศึกษาใน

ดานตาง ๆ อยางลึกซึ้ง มีศักยภาพโดดเดนในการนํามาประยุกตใชในการแกปญาและพัฒนาดาน

ตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
แนวทางในการประกอบอาชีพและศกึษาตอ 
  เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตจุลชีววทิยาคณะวิทยาศาสตร จะเปนบัณฑิตที่มีความพรอมในทกุ ๆ 

ดาน สามารถทํางานทัง้ในภาครัฐและเอกชน เชน เปนอาจารย นกัวิจยั นกัวทิยาศาสตรใน

สถาบนัการศกึษา กระทรวงตาง ๆ สถาบันวิจยัตาง ๆ ตลอดจนเปนผูควบคุมคุณภาพการผลิต การ

ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน รวมทัง้มีศักยภาพใน

การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาไดทัง้ในและตางประเทศ   
  2) สาขาวิชาเคมี 
   เคมี เปนสาขาวิชาหนึง่ในภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร ที่ไดรับการพฒันาและ

ศึกษาดานตาง ๆ ทางเคมี มศีักยภาพในการนํามาประยกุตใชในการแกปญหา คิดคน สามารถใช

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทนัสมัยมีพืน้ฐานในระดับสากลที่สามารถศึกษาและวจิัยตอในระดับ

ปริญญาชั้นสงูขึ้นไป ตลอดจนนาํความรูที่ไดศึกษาไปประยุกตใชในการพัฒนาและสรางความเจริญ

ใหประเทศชาติตอไปในอนาคต 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตเคมี คณะวทิยาศาสตร จะเปนผูมีความรูดานตาง ๆ ทัง้ทางวิชาการ

และการปรับตัวเองใหเปนผูมีความสามารถในการคิดคน สามารถประยุกตเทคนิคใหม ๆ ใน

สาขาวิชาทีเ่กีย่วกับวิชาเคม ีสามารถประกอบอาชีพไดทั้งในภาคราชการและเอกชน เชน เปน

อาจารย นกัวจิัย นักวทิยาศาสตรในสถาบนัการศึกษา กระทรวงตาง ๆ สถาบนัวจิัยตาง ๆ ตลอดจน

เปนผูควบคุมคุณภาพการผลิต การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 

รวมทัง้มีศักยภาพในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาไดทั้งในและตางประเทศ 
  3) สาขาวิชาฟสกิส 
  ฟสิกส เปนหลกัสูตรที่ผสมผสานวิชาทางดานวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร อันไดแก วิชา

ฟสิกส ผสมผสานกบัวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตร เพื่อใหเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความ
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ตองการกาํลังทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส ทีม่ีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

  1) มีความรูในสาขาฟสิกสพืน้ฐานและฟสิกสประยุกต ทีจ่ะปรับตัวเองใหสามารถปฏบิัติงาน

ทางวิชาการทีเ่กี่ยวของได ทัง้ในภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความรูพืน้ฐานวทิยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร และวิชาที่สัมพันธกัน อันจะ

กอใหเกิดแนวทางความคิดที่นาํไปสูการศกึษา คนควา การวิจยั การผลิตผลงานที่สอดคลองเปน

ประโยชนกับการพัฒนาประเทศตอไป 

  3) มีความคิดเปนวทิยาศาสตร ความมีเหตุผล สามารถใชหลักวชิาศึกษา ติดตาม ถายทอด

ประยุกตใชแกปญหาและพฒันาเทคโนโลยี เพื่อนาํมาใชใหเกิดประโยชนแกสังคมและตนเองได 

  4) เปนวทิยาศาสตรที่มีความรูเพียงพอในการนาํเอาทรพัยากรมาใชอยางถูกหลักวิชา อันจะ

กอใหเกิดผลดตีอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตฟสิกส คณะวทิยาศาสตร จะมบีัณฑิตที่มีความรูในสาขาวชิาฟสิกส 

ตลอดจนเปนผูมีความรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร ซึง่สามารถ

ประยุกตเทคโนโลยีสมยัใหมในสาขาที่เกีย่วกับวิชาฟสิกส  

  สามารถประกอบอาชีพไดทัง้ในภาคราชการและเอกชน เชน เปนอาจารย นกัวิจัย 

นักวทิยาศาสตรในสถาบนัการศึกษา กระทรวงตาง ๆ สถาบนัวิจัยตาง ๆ ตลอดจนเปนผูควบคมุ

คุณภาพการผลิต การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งมี

ศักยภาพในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาไดทั้งในและตางประเทศ 
  4) สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร 
  คอมพิวเตอร เปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรที่มีความสาํคัญยิ่งและเปนวิชาทีม่ีเนือ้หาที่

สอดคลองและตอบสนองตอความตองการนําไปใชในทกุสาขาอาชีพ เปนสาขาวิชาที่ชวยให

การศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ เปนไปโดยเร็ว ทันสมยั มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นและกอประโยชน

สูงสุด 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตวิทยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร ซึง่เปนสาขาวิชา

วิทยาการสมัยใหมที่สอดคลองกับความตองการและจาํเปนยิง่ในสงัคมปจจุบัน ผูจบเปนบัณฑติจะมี

ความพรอมในทกุ ๆ ดาน สามารถทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน เปนอาจารย นักวจิัย นัก

คอมพิวเตอร นักวเิคราะหระบบขอมูล ทีป่รึกษาทางดานระบบฐานขอมูลในสถาบนัตาง ๆ หรือการ

นําความรูความสามารถที่ไดไปประกอบอาชีพอิสระที่สามารถสรางรายได อาท ิการเปดสอน
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คอมพิวเตอร การสรางโปรแกรมพิเศษตาง ๆ เปนตน รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษาไดทั้งในและตางประเทศ 
  5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปนการศึกษาดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรไปจัดการขอมูลขาวสาร รวมทั้งดาน

ฮารดแวร มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยทีี่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและซอฟแวร 

โครงสรางของคอมพิวเตอรและการควบคมุคอมพิวเตอร การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณส่ือสาร การนาํคอมพิวเตอรไปใชในงานกราฟฟค มัลติมีเดีย การออกแบบและการสราง

เว็บไซต ฯลฯ 
  6) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มี 2 วิชาเอกคือ 
  - วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และ 

  - วิชาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม มุงผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู

ความสามารถทางวิชาการประยุกต โดยใชความรูระหวางวทิยาศาสตรพื้นฐานและศาสตรแขนงตาง 

ๆ ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและวิทยาการเทคโนโลยเีพื่อปองกนัและแกไขปญหาในดาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามยัเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ สามารถประยกุตแนวคิดที่สําคัญเพื่อคิดคนและสรางองคความรูใหม อันจะเปน

ประโยชนตอสภาพแวดลอมโดยรวม และเอื้อตอการศึกษาวิจยัในขัน้สูงตอไป 
แนวทางในการประกอบอาชีพและศกึษาตอ   
  วัตถุประสงคของหลักสูตร คอืบัณฑิตจะเปนผูมีความรูความสามารถ ดังนี ้

  1. มีความรูความสามารถดานวิชาการ ทกัษะ ประสบการณวิชาชีพและสามารถวิเคราะห 

สังเคราะห เพือ่แกปญหาในการปฏิบัติงานสาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม ทางดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามยั ในหนวยงานสังกัด กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได 

  2. มีความรูความสามารถดานวิชาการ ทกัษะ ประสบการณวิชาชีพ และสามารถวิเคราะห 

สังเคราะห เพือ่แกปญหาในการปฏิบัติงานสาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม ทางดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม และอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ในบริษัทเอกชนที่ดาํเนนิงานจัดการสิ่งแวดลอม 

ควบคุมดูแลระบบบําบัดสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม 

  3. มีพืน้ฐานความรูที่จะศึกษาตอในระดบัสูงทัง้ภายในและภายนอกประเทศได 

  4. สามารถนําความรูที่ไดรับไปเชื่อมโยงในการแกปญหาของทองถิ่น และสามารถศึกษาหา

ความรูเพิม่เตมิได 
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  7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 
  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารยาง มุงผลิตบัณฑิตที่

มีความรูความสามารถ ทกัษะทางวชิาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดไปสราง

ประโยชนใหกบัสังคมและประเทศชาต ิ
แนวทางในการประกอบอาชีพและศกึษาตอ 
  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารยาง สามารถประกอบ

อาชีพตามความตองการของสังคมและทองถิ่นได โดยมีคุณสมบัติดังนี ้

  1. สามารถประกอบอาชพีโดยใชความรูทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได  

  2. นาํความรูทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรบัปรุง

ความเปนอยู คุณภาพชีวิตของตนและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3. ตระหนักถงึความสาํคัญของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิต 

การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดลอม 

  4. พฒันาและสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชพีทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี 

 

   

   
3. คณะวิศวกรรมศาสตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป โดยรับนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟาและอิเลคทรอนิกส, วิศวกรรมโยธา  และ

วิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาไดในชั้นปที ่2 

  วิชาที่สอนมีทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติการในชัน้ปที ่1 ซึง่ใชหลักสตูรเดียวกนัทกุสาขาวิชา  ม ี 

   - คณิตศาสตร (แคลคูลัส สถิติ และสมการเชิงอนพุันธสามัญ)  

  - ฟสิกสทั่วไป (ความรอน แสง เสียง แมเหล็กไฟฟา และปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป)  

  - เคมีทัว่ไป  

  - ภาษาองักฤษ  

  - วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร (กลศาสตรวิศวกรรม เขียนแบบ วสัดุวิศวกรรม และ 

     ปฏิบัติการโรงงาน)  

  - วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม 

  วิชาชพีทางวิศวกรรมที่สําคัญ ๆที่เปดสอนในสาขาตาง ๆ ดังนี ้

 

 



 

 -49- 

  1) วิศวกรรมเครื่องกล   

  เปนการประยกุตวิชาการพืน้ฐานดานกลศาสตร เทอรโมไดนามิคส และพลังงาน ไปใชใน

การศึกษาความสัมพนัธระหวางพลงังานความรอน และพลังงานรูปแบบตาง ๆ การออกแบบ

เครื่องยนตตนกําลัง และเครือ่งจักรกลตาง ๆ เชน เครื่องยนตกลไกของรถยนต เครื่องบิน 

ยานพาหนะ และเครื่องยนตในอุตสาหกรรม การควบคุมทางนวิเมติ การควบคุมโดยคอมพิวเตอร 

การหลอล่ืนเครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องกําเนิดพลงังานและเครื่องเปลี่ยนรูปพลงังานตาง ๆ 

เชน เทอรไบน ปม เครื่องปรบัอากาศ เครื่องทาํความรอน หมอน้าํรอนในอุตสาหกรรม การใช

เชื้อเพลิงและการประหยัดพลังงาน  เปนตน 
  2) วิศวกรรมอุตสาหการ  

  ศึกษาและทํางานเกีย่วกับการวางแผน ออกแบบติดตั้งควบคุมและปรับปรุงงานทาง

อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย คน กระบวนการ วัสดุ และเครื่องจักร เพื่อการผลิตสนิคาและบริการ

โดยเนนประสทิธิภาพ คุณภาพและความประหยัด 

  หัวขอการศึกษาประกอบดวย การออกแบบ วางผงัโรงงาน การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

โดยใชหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เชน การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมที่รวมถงึการศึกษาวิธกีาร

ทํางาน และการศึกษาเพื่อหาเวลามาตรฐาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 

เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม การวิจยัดําเนนิงานในวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถงึการศึกษาเพื่อ

วิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุและโลหะตาง ๆ การศึกษากรรมวิธีการผลติประเภทตาง ๆ เพื่อให

สามารถเลือกใชวัสดุ และเลอืกกรรมวิธกีารผลิตในแตละงานการผลิตไดอยางถกูตองและเหมาะสม 
  3) วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส  

  เปนการประยกุตความรูพื้นฐานทางดานแรงแมเหล็กไฟฟา และคุณสมบัติของสสารในสวนที่

เกี่ยวกับสัญญาณแมเหลก็ไฟฟา ไปใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบการผลิตและสงถาย

กําลังไฟฟา เครื่องจักรไฟฟา อุปกรณไฟฟา อุปกรณแสงสวาง เครื่องมือและอุปกรณอิเล็กทรอนกิส 

การติดตั้งเครื่องมือและการวัดการควบคมุอัตโนมัติระบบการสื่อสาร ระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร 
  4) วิศวกรรมโยธา  

  เปนการประยกุตความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพ โดยมคีณิตศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อ

ประโยชนจากวัสดุ พลงังาน และแรงงานตามธรรมชาติในการวิเคราะห ออกแบบและกอสราง

พื้นฐาน ตลอดจนการแกปญหาและการผลิตสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อความเปนอยูทีด่ีของ

มนุษยและสังคม  

  วิศวกรรมโยธา เรียนรูเกี่ยวกับการสํารวจและทําแผนทีผิ่วโลก การวิเคราะหออกแบบ

โครงสรางตาง ๆ เชน อาคาร ตึกสูง สะพาน เขื่อน โครงสรางที่สามารถทนตอแผนดินไหว การ
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วางแผนระบบขนสง การสํารวจออกแบบถนน สนามบนิ อุโมงค ระบบขนสง การวเิคราะหทางชล

ศาสตร การศกึษาอทุกวิทยาของลุมน้ํา การวิเคราะหออกแบบระบบควบคุมและสงน้ําระบบ

ชลประทาน ระบบประชาและสุขาภิบาล การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตรของดิน การวิเคราะห

ออกแบบฐานรากและโครงสรางดิน การจดัการงานกอสราง เทคนิคการกอสรางและวิศวกรรมวัสดุ 
  5) วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 

  คือสาขาวิชาทีส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ทีม่ีขบวนการผลิตเขามาเกีย่วของ ใน

แงที่มวีัตถุดิบมาก การเปลีย่นสถานภาพทางเคมีและกายภาพ สวนทีเ่ปนจุดแตกตางจากสาขา

วิชาชพีทางวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ก็คือ วิศวกรเคมีจะเปนผูมคีวามรูความสามารถในการ

ควบคุมขบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมีเขามาเกี่ยวของในขบวนการผลิต  

  ตัวอยางของขบวนการผลิตที่จะสามารถทาํใหมองเหน็ภาพการทาํงานของวิศวกรเคมี เชน 

การกลัน่น้าํมนัปโตรเคมี ซึง่มีขบวนการเหลานี้เกี่ยวของกับการควบคมุสภาวะของความดนั และ

อุณหภูมิระบบควบคุมที่ตองใชเครื่องมือที่ทนัสมัย  

  การใชวัสดุทีเ่หมาะสมเหลานี้นัน้เองที่เปนอุตสาหกรรมที่จําเปนตองใชวิศวกรเคมีในการผลิต

งานวิศวกรรมเคมีที่เกีย่วของกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อปอนขบวนการผลิต เกี่ยวของกับการแยกหรือ

ทําใหบริสุทธิย์ิง่ขึ้นของผลิตภัณฑที่ตองการ รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกดิจาก

ขบวนการผลิตโดยไมกระทบตอส่ิงแวดลอม บางครั้งยงัรวมไปถงึการนําเอามาใชใหมอีกครั้งดวย 

 
 
 
4. คณะเภสัชศาสตร 

  คณะเภสัชศาสตร นับเปนคณะเภสัชศาสตรของรัฐลําดับที่ 8 และเปนคณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพคณะแรกของมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีทีจ่ัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐใน

การผลิตเภสัชกรเพิ่ม เพื่อใหเพียงพอกบัความตองการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่ม

การกระจายของเภสัชกรมาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่ประสบปญหาขาดแคลน

เภสัชกร รวมทัง้ยังเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาเภสชัศาสตรมาสูประชาชนใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  เภสัชกรนั้นสามารถประกอบอาชีพไดทัง้ภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐเภสัชกรเปนบคุลากรใน

งานสาธารณสุขที่มีบทบาทที่สําคัญเพราะเปนผูใหบริการเกี่ยวกับเร่ืองยา ตั้งแตเลือกสรรยาทีม่ี

คุณภาพ การเก็บรักษายาใหเหมาะสม การใหคําแนะนําในเรื่องการใชยาแกผูปวยเพือ่ปองกัน

อันตรายหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา เปนตน 
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  นอกจากนี ้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชกรมีบทบาทหนาที่สําคัญตั้งแต การคิดคน

และพัฒนาสูตรตํารับยา การควบคุมการผลิตยา การควบคุมคุณภาพและขึ้นทะเบียนตํารับยา 

สําหรับธุรกิจตลาดยา เภสัชกรจะมีบทบาทเปนผูเสนอขายยาเวชภัณฑ โดยใหขอมลูทางวิชาการ 

เกี่ยวกับยาแกแพทย และเภสัชกรผูใหบริการตอประชาชน 

การทาํสัญญาสําหรับนกัศึกษาเภสัชศาสตร 

  ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอการคงสัญญาผูกพนัของนกัศึกษา

เภสัชศาสตร และขอกําหนดตําแหนงเพิม่ใหมสําหรับบรรจุเภสัชกรคูสัญยาของกระทรวงสาธารณสุข 

ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไปนัน้ 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นควรใหคงการทําสัญญาการเปนนกัศึกษาเพือ่ศึกษาวชิาเภสัช

ศาสตรกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวทิยาลัยของรัฐตอไปต้ังแตวันที ่10 สิงหาคม 2548 โดยใหทาํ

สัญญาผูกพนัฝายเดียวตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจึงไดดําเนนิการทําสัญญาผูกพนัฝายเดียว

ใหกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในปการศกึษา 2549 ซึ่งรวมทัง้นกัศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ  

  สัญญาผูกพนัฝายเดียว หมายถงึ สัญญาที่กําหนดหนาที่ของผูทีจ่ะตองเขารับราชการเปน

ขาราชการ ตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จ

การศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือองคกรของรัฐบาลตาง ๆ หรือสํานัก ก.พ. เพยีงฝายเดียว

ไมไดผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูรับทนุเขารับราชการเปนขาราชการ ดังนัน้หากทางราชการไม

มีตําแหนงเพียงพอที่จะรองรับก็อาจสั่งไมบรรจุผูรับทุนเขารับราชการเปนขาราชการได 

  ทั้งนี้ คาํแนะนาํและขอปฏิบัติในการทาํสญัญาการเปนนักศึกษาเภสชัศาสตร รวมถึง

แบบฟอรมและตัวอยางสัญญา จะแจกใหผูสมัครที่มีผลการสอบสัมภาษณผานและมีสิทธิ์เขาเรียน

ในแตละปการศึกษา 

 
 
 
5. คณะศิลปศาสตร 

  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ป เพื่อผลิต

บัณฑิตหลักสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งมจีํานวน 10 สาขาดังนี ้

  1) สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร   

  2) สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

  3) สาขาภาษาจีน 

  4) สาขาภาษาญี่ปุน 
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  5) สาขาการทองเทีย่ว 

  6) สาขาพฒันาสังคม 

  7) สาขานเิทศศาสตร (การประชาสัมพนัธ) 

  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรมและรูเทากันการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม รวมทัง้มุงสรางและบรูณาการองคความรูทางดานภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิน่ เพื่อสนับสนนุการพฒันาอีสานใต ประเทศ และภูมิภาคลุมน้ําโขง 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
  สาขาพัฒนาสังคม บัณฑติสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพนักพัฒนาในหนวยงานของ

รัฐและเอกชน พัฒนากร นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย อาจารย อาสาสมัครพฒันาชนบท และอาชีพอืน่ ๆ ที่

ประยุกตใชความรูความสามารถดานพัฒนาและการวิจัย 
  สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจนี สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 
 และสาขาวิชานิเทศศาสตร (เอกการประชาสมัพันธ) 
  บัณฑิตสามารถนําความรูความสามารถทางดานภาษาไปใชในการจัดการทองเที่ยว โดยยึด

วัฒนธรรมการศึกษาเปนสําคัญ อาชีพลาม เลขานุการ มัคคุเทศน อาจารย นักวิชาการ ประกอบ

ธุรกิจระหวางประเทศ นักเขยีน นักหนังสือพิมพ นกัแปล ทํางานสถานทูต ผูประกาศขาว พิธีกร 

นักแสดง 
  สาขาวชิาภาษาไทยและการสื่อสาร 
  บัณฑิตสามารถนําความรูไปประกอบอาชพี อาจารย มคัคุเทศน ลาม (ตองรูภาษาฃอื่น ๆ 

ดวย) เลขานุการ เจาหนาที่ฝายบุคคล นักเขียน ผูประกาศขาว พิธีกร นกัหนังสือพิมพ ฯลฯ 

 
 
   
6. คณะนิติศาสตร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศในทางนิติศาสตร มีความรอบรูทางสังคมและการพัฒนา

ชนบท รวมทั้งรอบรูและมีโลกทัศนที่เปนสาก สามารถดํารงตนประยุกตใชความรูและมีภาวะเผชญิ

ตอพลวัตของโลกและสังคม เปนบัณฑิตทีม่ีจริยธรรม คณุธรรม มุงรับใชสังคมและทองถิ่น เพื่อใหเกิด

ความยุตธิรรมและความเปนธรรมในสังคม ตามรากฐานทางปรัชญาของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
  วัตถุประสงคของหลกัสูตร  
  1. เรียนรูเนื้อหาวิชาพืน้ฐานทั่วไปทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง วฒันธรรม ปรัชญา 

ศาสนา และปญหาการดํารงชีวิตของสังคมทั่วไป โดยเฉพาะสังคมชนบท 

  2. มีความรูในเนื้อหาของกฎหมาย ดงันี ้
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  1) ความรูเกีย่วกับกฎหมายสารบัญญัติดานกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพง

และพาณิชย กฎหมายธุรกจิ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายเกีย่วกับการ ปกครองทองถิน่

และการพัฒนาชนบท 

  2) ความรูเกีย่วกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ เชน พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพีิจารณาคดีแรงาน พระธรรมนญูศาลและการ

อนุญาโตตุลาการ และเพื่อใหมีความสามารถดําเนินกระบวนพิจารณาในการฟองรองและตอสูคดี

ทางกฎหมาย 

  3) ความรูเกีย่วกับหลักวิชาชีพนกักฎหมาย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ทางกฎหมายและการดํารงชีวิตในสังคม 

  4) ความรูทางดานกฎหมายระหวางประเทศทางดานคดีเมือง คดีบุคคลและความสมัพันธ

ระหวางประเทศ 

  5) ความรูในวชิาเลือกที่จําเปนในการประกอบอาชีพเพิม่เติมเฉพาะดานตามความสนใจของ

ผูเรียน เชน เปนทนายความ อัยการ ผูพากษา และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะดาน   

  6) เขาใจปญหา วเิคราะหปญหา แสวงหาขอสรุป วินิจฉัยความถูกผิดของการกระทาํตาง ๆ ที่

เปนปญหาขอพิพาททางกฎหมาย ใหสามารถนาํความรูไปใชในการแกปญหาการดาํเนนิคดีและให

ความชวยเหลอืแกบุคคลและสังคม 

  7) มีมโนทัศน เกิดทัศนคตทิีด่ีในการประกอบวิชาชพีทางกฎหมาย และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดทั้งการมีทัศนคติรับผิดชอบในการเปนผูนําชมุชน ในการใช

กระบวนการทางกฎหมายควบคุมและพฒันาสงัคม 

  8) มีมาตรฐานความรูทางนติิศาสตรที่สอดคลองกับมาตรฐานขององคกรวิชาชพีทาง

กฎหมายอีกทัง้เปนพืน้ฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ทัง้ในและตางประเทศ สามารถคนควา 

แสวงหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนการเรียนรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง  

  

   

  เดิมคณะรัฐศาสตรสังกัดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร แตเนื่องจากแนวโนมของการกระจาย

อํานาจไปสูทองถิน่และพัฒนาความรูทางดานจัดการภาครัฐแนวใหม อีกทัง้การศึกษารัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตรมีความเดน เปนที่รูจกัแพรหลายและเปนวิชาชพีทีม่ีประโยชนตอการปฏิบัติ

โดยตรง ขณะเดียวกนัความตองการของผูเรียนในพืน้ทีก่ม็ีเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ  

7. คณะรัฐศาสตร 
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  ในที่สุด คณะรฐัศาสตรจึงแยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตรเมื่อกลางป 2549 โดยผานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเมื่อวนัที ่24 กันยายน 2549 และผานสภามหาวทิยาลยั

วันที่ 16 กันยายน 2549 

  วิสัยทัศนของคณะรัฐศาสตร คือ มุงใหมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เปนจุดศูนยกลาง

การศึกษาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรในอีสานที่มีมาตรฐานระดับสากล และวัตถุประสงค

ในการดําเนนิการดังนี ้

1. จัดการศึกษาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

2. พฒันางานการวิจยัทางรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยมุงเชื่อมโยงความรูของ      

ทองถิน่เขากับระดับชาติและภูมิภาค 

3. ขยายความรวมมือระหวางหนวยงานและสถาบนัเพื่อขยายการบริการทางวิชาการดาน      

รัฐศาสตรและรัฐศาสนศาสตรแกชุมชน 

4. ทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม โดยเนนความรวมมือกับวัดและชุมชนเพื่อการผสมผสานความรู 

 ทางตะวนัออกเขากับตะวนัตก อีกทั้งการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพืน้บาน 

5. เปนศูนยกลางของการอบรมความรูและการวิจยัทางรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรแก    

องคกรปกครองทองถิน่ 

6. รวมมือกับมหาวิทยาตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 

ดูงาน แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนางานวิจยัรวมกนั 
แนวทางการประกอบอาชพีและศกึษาตอ 
 บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ปลัดอําเภอ ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล ตํารวจสญัญาบัตร 

ทหาร พนักงานปกครอง พนกังานฝายบุคคล องคกรภาครัฐและเอกชน องคกรที่ไมใชรัฐ (NGO) 

 
 
   
8. คณะบริหารศาสตร 

  คณะบริหารศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ คุณธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เนนการ

ทําประโยชนรับใชสังคม มีความรูสอดคลองกับการทาํงานในบริบทสงัคมไทยตามแนวพุทธธรรม 

กระจายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย และมุงงานวิจยัตลอดจนผลงานทางวชิาการตาง ๆ ที่

ใชวิชาความรูทางบริหารศาสตร 
วิสัยทัศนคณะบริหารศาสตร 
  เปนคณะบริหารทุกดาน สรางองคความรูที่บูรณาการในแนวพทุธเศรษฐศาสตรเขากับความรู

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกจิ นาํแนวความคิดและ
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ตอบสนองความตองการของสังคม เพื่อสรางนักบริหารทีม่ีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและทําสิง่ใหม ๆ 

ที่เปนประโยชนตอสังคม  

  คณะบริหารศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป จาํนวน 2 

หลักสูตร 8 สาขาวิชา ดังนี้คอื 

   1. สาขาการจดัการทั่วไป  5. สาขาการบญัชี 

   2. สาขาการจดัการตลาด  6. สาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   3. สาขาการจดัการธุรกิจบริการ 7. สาขาธุรกิจระหวางประเทศ   

   4. สาขาการเงนิและการธนาคาร 8. สาขาเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาการจัดการทัว่ไป 
  ที่ปรึกษาองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย นกัเจรจาตอรองทางธุรกิจ เจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน ผูจัดการทัว่ไป ฯลฯ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาการจัดการตลาด 
  นักการตลาด เจาหนาที่ฝายบริหารงานลกูคา (AE) ตัวแทนโฆษณา (AGENCY) เจาหนาที่

ฝายบริหารผลิตภัณฑ เจาหนาที่ฝายโฆษณาประชาสัมพันธ เจาหนาที่สงเสริมการขาย ฯลฯ 
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาการเงินและการธนาคาร 
  เจาหนาที่สินเชื่อ นักวิเคราะหโครงการ ที่ปรึกษาดานการลงทนุ วานิชธนาคาร ผูเชี่ยวชาญ

พิเศษดานตลาดเงนิและตลาดลงทนุ ฯลฯ 
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาการบญัชี 
  สมุหบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชีภาษีอากร ผูอํานวยการฝายบญัชี นักวางระบบ

บัญชี ฯลฯ 
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  นักออกแบบและวิเคราะหระบบ นกับริหารจัดการฐานขอมูล นกัออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

บุคลากรดานระบบสารสนเทศ นักพาณิชยอิเล็กทรอนกิส ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร นัก

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เจาของธุรกิจดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 
แนวทางการประกอบอาชพี สาขาธรุกิจระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  ผูนําเขา-สงออกสินคา ที่ปรึกษาการลงทุนระหวางประเทศ ผูจัดการฝายตางประเทศ 

ผูบริหารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผูบริหารการจัดซื้อระหวางประเทศ ผูประสานงานทางดาน

การคาและการลงทุน เจาหนาที่สงเสริมการลงทนุ ผูประกอบการอิสระ ฯลฯ 
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 9. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

ปรัชญา  
  เนนคุณคาหัตถกรรมพืน้บานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยศกึษาถึงประโยชนใชสอย 

รูปแบบ วัสดุ ตลอดถึงกรรมวิธีการผลิต เพือ่นําสูการออกแบบรับใชชุมชนในวิถีสังคมใหม ยึด

หลักการลงพืน้ที่ภาคสนามเพื่อหาขอมูลจริง เนนการวิจยัวิเคราะหเพือ่นําไปสูการออกแบบเชิง

สรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ 
วัตถุประสงคของหลกัสูตร  
  เพื่อผลิตบัณฑิตที ่

  1. เขาใจคุณคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานในทุกแขนง 

  2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบนั 

  3. รูหลักการวเิคราะหขอมูลเพื่อนาํมาออกแบบผลิตภัณฑในเชงิสรางสรรค 

  4. เนนใหผูเรียนนาํความรูออกไปประกอบการดวยตนเอง 

  5. มีจริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง 
 
 
 
10.วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

เปาหมาย 
1. เปนแหลงเรียนรูสําหรับนกัศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือชุมชน 

และประชาชนในพืน้ที่ในดานการดูแลสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค 

3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยใน 

     พืน้ที่ชนบทหางไกล  

4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึน  
แนวทางการประกอบอาชพี    
สาขาธารณสขุศาสตร 
  เปนนกัวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติงานในดานการควบคมุ ปองกัน

โรค การรักษาเบื้องตน สงเสริมสุขภาพในสถานพยาบาล สถานีอนามยั โรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ในสวนของเทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) องคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.) สาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด หรือการปฏิบตัิงานดานการจัดการขยะ การ

สุขาภิบาลอาหาร ตลาด แผงลอย รานอาหาร สําหรับสถานประกอบการ โรงงานเอกชนจะ

ปฏิบัติงานเกีย่วกับการสุขวทิยาสวนบุคคลของคนงาน คุณภาพของอาหาร เปนตน 
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การใหบริการดานหอพัก 
 
 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กําหนดใหนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 เขาพกัในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลยัทุกคน ยกเวนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอวารนิชาํราบ และอําเภอเมือง หากไม

ประสงคเขาพกัในหอพักก็อนุญาตใหพักอาศัยอยูกับผูปกครองในเขตอําเภอดังกลาวได ทัง้นีก้ารที่

มหาวิทยาลยักําหนดใหนักศึกษาชัน้ปที ่1 พักในหอพักของมหาวทิยาลัยก็เนื่องจากมหาวิทยาลยั

ตองการทีจ่ะใหนกัศึกษาใหมทุกคนเกิดการเรียนรูการใชชีวิตรวมกนั รวมดําเนินโครงการและกิจกรรม

นองใหมตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด มีความสะดวกสบายและอยูใกลสถานที่เรียน มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ โดยมอีาจารยที่ปรึกษาประจําหอพักทุกหอพักตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 ชื่อหอพัก ประเภทของ
หอพัก 

อัตราคาบํารงุ  
คน/ปการศกึษา 

จํานวนที่รับได (คน) 

หอพักนักศึกษาหญิง                                                                             1,844 

ลีลาวดี 1  

 

-หองปรับอากาศ  

-หองน้าํในตวั 

-พักได 4 คน/

หอง 

11,800 504 

ลีลาวดี 2 -หองพัดลม 

-หองน้าํในตวั 

-พักได 4 คน/

หอง 

9,000 504 

ราชาวด ี1  

ราชาวด ี2 

-หองธรรมดา 

-หองน้าํรวม 

-พักได 4 คน/

หอง 

4,000 รับไดหอละ 300 คน 

ราชพฤกษ 1 -หองธรรมดา 

-หองน้าํในตวั 

-พักได 4 คน/

หอง 

4,000 236 
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หอพักนักศึกษาชาย                                                                       1,308 

ราชาวด ี4 -หองปรับอากาศ 

-หองน้าํในตวั 

-พักได 4 คน/

หอง 

11,800 504 

ชื่อหอพัก ประเภทของ
หอพัก 

อัตราคาบํารงุ  
คน/ปการศกึษา 

จํานวนที่รับได (คน) 

ราชาวด ี3 -หองพัดลม 

-หองน้าํในตวั 

-พักได 4 คน/

หอง 

9,000 504 

ราชพฤกษ 2 -หองธรรมดา 

-หองน้าํรวม 

-พักได 4 คน/

หอง 

4,000 300 

 
หมายเลขโทรศัพทสํานกังานฝายหอพักนักศึกษา 
0-4535-3089 หรือโทร 0-4528-8400 ตอ 7012 , 7013  ,  7015 

0-4535-3086, 0-4535-3087, 0-4535-3089 หรือโทร 0-4528-8400 ตอ 7012 หรือ 7015 
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สวสัดิการนักศึกษา 
 

1. ทุนการศึกษา 

1.1  ทุนการศกึษาแบบ ใหเปลา จากภาครัฐและเอกชน มูลนิธ ิบริษัท หางรานตางๆ 

(เปนทนุตอเนือ่ง และทุนรายป)  มีจํานวนทุนประมาณ  600 ทุนเปนเงินประมาณ 10 ลานบาท 

1.2  ทุนสนับสนุนที่พกัอาศัย   มีจํานวน  160  ทนุ  
คุณสมบัตินกัศึกษาทีข่อทุน 
   1. นกัศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

 2. ขาดแคลนทุนทรัพย   

 3. มีผลการเรียนดีสามารถศึกษาไดจนสาํเร็จการศึกษา 

 4. มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบงัคับของสถาบัน 

 5.เขารวมกจิกรรมของสถาบนั  
1. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

มีจํานวนผูกู  7,000  ราย  เงินทุนประมาณ  300  ลานบาท  โดยแบงเปน 
        2.1  กองทุนเงินใหกูยืมทีผู่กติดกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) 

คุณสมบัตินกัศึกษาทีข่อกูยืม (กรอ.)   
(กูยืมเงนิไดเฉพาะคาลงทะเบียนเรียนไมมคีาครองชีพรายเดือน) 

1. เปนนักศกึษาปริญญาตรี  ชั้นปที่1       คณะ / สาขาวชิาทีกู่ได 

1.  คณะเกษตรศาสตร   -ทุกสาขา 

2.  คณะวิศวกรรมศาสตร   -ทุกสาขา 

3.  คณะเภสัชศาสตร    -เภสัชศาสตร 

4.  คณะแพทยศาสตร   -แพทยศาสตร 

5.  คณะศิลปประยุกตฯ   -การออกแบบผลิตภัณฑ 

6.  คณะวิทยาศาสตร   -วิทยาการคอมพิวเตอร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การยาง 

       -เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.  คณะบรหิารศาสตร   -ธุรกิจบริการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. ไมจาํกัดรายไดผูปกครอง 
      2.2  กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

  คุณสมบัตินกัศึกษาทีข่อกูยืม (กยศ.)  (กูยืมเงินไดทัง้คาลงทะเบียนเรียนและคาครองชีพราย

เดือน) 

  1. เปนนักศกึษาปริญญาตรี ทุกชัน้ป    กูไดทุกคณะทุกสาขาวิชา ไดแก 
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   1.  คณะวทิยาศาสตร   6.  คณะบริหารศาสตร  

2.  คณะเกษตรศาสตร   7.  คณะศิลปประยุกตฯ      

3.  คณะวิศวกรรมศาสตร   8.  คณะนิติศาสตร  

4.  คณะศิลปศาสตร    9.  คณะแพทยศาสตร        

5.  คณะเภสัชศาสตร            10.  คณะรัฐศาสตร            
2. รายไดผูปกครองไมเกนิ  200,000  บาทตอป 

 3. บริการแนะแนวและจัดหางาน 
    3.1 แนะแนวใหคําปรึกษา  (การศึกษา  , งานอาชพี, สวนตัวและสังคม ) 

         3.2  แนะแนวการศกึษาตอ 
              3.3 จัดหางาน 
      (1) จัดหางานพิเศษใหนกัศึกษาทาํในเวลาวางระหวางเรยีน   

  มีนักศึกษาทํางานระหวางเรยีน จํานวน  300  คน เปนเงนิกวา  2  ลานบาท  
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน 

   1.  นักศึกษาทกุระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี   

   2.  ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา 

   3.  พรอมทีจ่ะชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

   4.  เปนผูประพฤติตนมีคุณธรรมจริยธรรมด ี

   5.  ตองไมประพฤติผิดวินัยนักศึกษาและกฎหมาย 

   ลักษณะงาน จัดเก็บเอกสาร, พิมพงาน, จัดเก็บขอมูล/จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ชวยงานหองแล็บ, ซอมแซมอุปกรณ, ผูชวยสอน, ผูชวยวิจัย และ งานอื่นๆ  ที่ไมเปนงานอันตรายตอ

สุขภาพของนกัศึกษา 
สถานที่ปฏิบติังาน 

   คณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และหนวยงานภายนอก 

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน (40 บาท/ชั่วโมง) 

   ผูควบคุมงาน  บุคลากร/อาจารย  ภายในมหาวิทยาลัย  

         (2)  จัดหางานใหแกผูสาํเร็จการศึกษา  (โดยประชาสัมพันธตําแหนงงานวางของบริษัทตางๆ) 

                  และไดจัดมหกรรมตลาดงานเพื่อใหผูประกอบการไดพบกับผูสมัครงานโดยตรง   

              * พัฒนาความพรอมและประสบการณเพื่อการประกอบอาชพี   ไดแก อบรมการสมัครงานและ 

การสอบสัมภาษณงาน เปนตน   

3.4  บริการวชิาการและอบรมพัฒนานกัศึกษา โดยจัดอบรมพัฒนานักศึกษาดานตางๆ  

      ไดแกอบรมใหความรูเร่ืองระบบมาตรฐานสากล ,  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เปนตน 

หมายเลขโทรศัพท  งานสวัสดิการนกัศกึษา     045-353033    
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การแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
............................................................ 

1. นกัศึกษาชายแตงกายในเวลาปกติ  

    1.1 ชุดนักศึกษา ใชในงานพิธีการ การสอบ และการติดตอราชการ มีรายละเอยีดดังนี ้

 1.1.1 เสื้อทาํดวยผาขาวเกลีย้ง คอเสื้อแบบคอเชิ๊ต แขนสั้นหรือแขนยาว 

 1.1.2 กางเกงขายาวแบบราชการไมพับปลายขา ทาํดวยผาสีดําเกลี้ยง สีกรมทา 

 1.1.3 เนคไท แบบของมหาวิทยาลัยหรือแบบของคณะ 

 1.1.4 เข็มขัดทําดวยหนงัเกลี้ยงสีดํา ขนาดพอเหมาะกบัหัวเข็มขัด ซึง่หวัเข็มจัดเปนรูปตาม

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หรือตราประจาํคณะ 

 1.1.5 สวมถุงเทาและรองเทาหนังหุมสนสดีํา 

    1.2 ชุดสุภาพ ใชในทุกบริเวณในมหาวิทยาลัย ยกเวน หอพักนักศกึษาและสนามกฬีา เพื่อเขาชั้นเรียน 

และสอบวิชาปฏิบัติการ มีรายละเอยีดดังนี ้

 1.2.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรอืเสื้อสีเพื่อวิชาปฏิบัติการ 

 1.2.2 กางเกง ขายาวสีสุภาพ 

 1.2.3 รองเทา หุนสนสีสุภาพ 

2. นกัศึกษาหญิงแตงกายในเวลาปกต ิ

    2.1 ชุดนักศึกษา ใชในงานพิธีการ การสอบ การติดตอราชการ มีรายละเอยีดดังนี ้

 2.1.1 เสื้อ ทําดวยผาสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบเชิ้ตปลายแหลม แขนสัน้เหนือศอก เดินตะเข็บคู  

ติดกระดุมทําดวยโลหะสีเงนิหรือทองตรามหาวิทยาลยั 4 เม็ด หนาอกดานขวาติดเข็มตรามหาวทิยาลัย 

 2.1.2 กระโปรง ทําดวยผาสดีํา ความยาวเหนือเขาไมเกนิ 4 เซนติเมตร 

 2.1.3 เข็มขัด ทําดวยหนงัเกลี้ยงสีดํา ขนาดพอเหมาะกบัหัวเข็มขัด ซึง่หวัเข็มขัดควรเปนตรา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หรือตราประจาํคณะ 

 2.1.4 รองเทาหุนสนสีขาวหรือสีดํา 

    2.2 ชุดสุภาพ ใชในทุกบริเวณในมหาวิทยาลัย ยกเวนหอพักนักศกึษาและสนามกฬีา เพื่อเขาชั้นเรียน 

และสอบวิชาปฏิบัติการ มีรายละเอยีดดังนี ้

 2.2.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรอืเสื้อสีเพื่อวิชาปฏิบัติการ 

 2.2.2 กางเกง ขายาวสีสุภาพ 

 2.2.3 กระโปรง สีดํา ความยาวเหนือเขาไมเกิน 4 เซนติเมตร 

 2.2.4 รองเทา หุมสนหรือรัดสนสีสุภาพ 
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