
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 
ประจําปีการศกึษา 2561 ภาคการศึกษาต้น 

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

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เปดิรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ในเวลาราชการ  และนอกเวลาราชการ  ประจาํภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1. จํานวนนักศกึษาที่จะรับเข้าศึกษา 

คณะ 
จํานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวนรวม 
(คน) 

ปริญญาโท
(22 หลกัสูตร) 

ปริญญาเอก 
(10 หลกัสูตร) 

วิทยาศาสตร ์ 100 20 120 
เกษตรศาสตร ์ 37 12 49 
วิศวกรรมศาสตร ์ 71 22 93 
ศิลปศาสตร์ 33 - 33 
เภสัชศาสตร์ 17 5 22 
บริหารศาสตร ์ 35 - 35 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 12 - 12 

รวม 305 59 364 
  

 หมายเหตุ :  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาทีจ่ะรับเข้าศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกหลกัสูตร 
     ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1 คุณวุฒิของผู้สมัคร 
 2.1.1 ระดับปริญญาโท 
 2.1.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ตามที่หลักสูตรกําหนด และ 
 2.1.1.2 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือหลักสูตรกําหนด 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
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 2.1.2 ระดับปริญญาเอก 
 2.1.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง  หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย  หรือ 
 2.1.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ เที ยบเท่ าจากสถาบันอุดม ศึกษา หรือ
ป ระกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ต  ในห ลัก สูตร เดี ย วกั นห รือห ลัก สูตรที่ สั มพั น ธ์ กั น กั บห ลัก สูตรที่ เข้ า ศึ กษ า  
ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา หรือ 
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวทิยาลัยกําหนด และ 
 2.1.2.3 นักศึกษาจะต้อง  ผ่านเกณฑ์สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษแรกเข้า ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 ทั้งนี้นกัศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤตจิากสถาบันการศึกษาใด 
 กรณทีี่ผู้สมัครมสีถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปรญิญาโท  หรือ  ปริญญาเอก ของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี หรือสถาบันการศึกษาอื่นในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษา หากยงัไม่สามารถสําเร็จการศึกษาโดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิม มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
การเป็นผู้มีสิทธิก์ารเข้าศึกษาทนัท ี
 
3. คุณสมบัติเฉพาะหลกัสูตร 
 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามทีร่ะบุไว้ในข้อ 2 แล้ว ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะ และเงื่อนไขตามที่
หลักสูตรกําหนดตามรายละเอยีดแนบท้ายประกาศ 
 
4. การรับสมัคร 
     4.1 วิธกีารรับสมัคร 
 4.1.1 การสมัครสอบทาง INTERNET ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท  
ต่อหลักสูตร ซึ่งสามารถชําระได้โดยปริ้นต์ใบชําระค่าสมัครสอบได้ที่ระบบการรับสมัครออนไลน์  (http://www. 
ubu.ac.th/~study/)  แล้วชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ  
 

 การจัดส่งหลักฐานสําหรับผู้สมัครสอบทาง INTERNET  ต้องจัดส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร 
พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยลงลายมือช่ือในช่องผู้สมัคร และรับรองสําเนาเอกสาร
ทุกแผ่นให้เรียบร้อย บรรจุลงในซองส่งมาที่ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 
ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษา”   โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่แจ้งได้ตามระยะเวลาดังนี้คร้ังที่ 1 ต้ังแต่วันที่  
8 มกราคม 2561 - 18 เมษายน 2561 และ คร้ังที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึง 20 มิถุนายน 2561  
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นวัน
เวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การสมัคร  

/ 4.1.2 การสมัครสอบด้วยตนเอง...
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 4.1.2 การสมัครสอบด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  และคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยกําหนดให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ตามที่กําหนดไว้และชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท ต่อหลักสูตร ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามวันเวลาที่กําหนด (ในวันราชการ เวลา 09.00-15.30 น.) กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบ
สมัครแทนผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
โดยลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัคร และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผ่นให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัครตามระยะเวลาดังนี้ 
คร้ังที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 - 24 เมษายน 2561 และ คร้ังที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึง  
25 มิถุนายน 2561 เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
   

     4.2 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการสมัครแยกแต่ละหลักสูตร โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบกําหนดวันและเวลาสอบคัดเลือกไม่ให้ตรงกัน 
ทั้งนี้หากมีสิทธิเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิเข้าศึกษาได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยจะต้องเขียน 
คําร้องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ทราบ 
 
5. หลักฐานประกอบการสมัคร 
     5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ  
     5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  2  รูป  ใช้ติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ (เป็นรูปถ่ายหน้าตรง  
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือแต่งกายสุภาพ  ทั้งนี้จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายใน 
ครั้งเดียวกัน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
     5.3 สําเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็น
นักศึกษาสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร จํานวน 1 ฉบับ     
     5.4 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
      สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท 
  - สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ หรือ 
   - สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
  - สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ หรือ 
   - สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 ฉบับ หรือ  
  - สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ  
     5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
     5.6 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส จํานวน  1  ฉบับ  กรณีชือ่ – นามสกุล 
ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ 
     5.7 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สําเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ของ TOEFL , IELTS , TOEIC, 
TU-GET,  CU-TEP,  หรือ สําเนาผลสอบที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบันทดสอบจากมหาวทิยาลัย/สถาบันอื่น ที่ไดร้ับการ
รับรองให้เป็นสถาบันทดสอบทางภาษา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้าม)ี 
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     5.8 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนกังานของรัฐ หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ จะต้องมี
หนังสืออนุญาตให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกดัด้วย 
     5.9 กรณีทีผู้่สมัครเป็นพระภิกษุหรือสามเณรจะต้องมีหนงัสืออนุญาตใหศึ้กษาต่อจากพระสังฆาธิการ หรือ 
เจ้าอาวาส จํานวน 1 ฉบับ  
     5.10 หลักฐานอื่นๆ ตามทีห่ลักสูตรกําหนด 
 
     หมายเหตุ 1. สําเนาเอกสารทกุฉบับ ให้สําเนาด้วยกระดาษ A 4 พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 

2. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเขา้ 
   ศึกษา มหาวทิยาลัยจะดําเนนิการเพิกถอนสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร 
 

 
6. การพิจารณาใบสมัคร 
     6.1 ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสมัคร  เช่น คณะ หลักสูตร แผนการศึกษา ฯลฯ  รวมทั้ง
หลักฐานต่าง ๆ  ในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถว้นก่อนส่งใบสมคัรต่อสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อดําเนนิการ
ต่อไป  ทัง้นี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมลูผิด 
     6.2 เมื่อยื่นใบสมัครหลักสูตรใดแล้ว ผู้สมคัรจะขอใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้วเปล่ียนเป็นใบสมัครของหลักสูตรอื่นใน
ภายหลังไม่ได ้
     6.3 กรณีทีผู้่สมัครยื่นใบสมัคร  หลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครไมค่รบถ้วน หรือ ไม่ถูกตอ้ง 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
     6.4 หากผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะขอยกเลิกการสมัคร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีจะไม่คืน
เงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
     6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะจะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครตามคุณสมบัติที่กาํหนด โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะในการคัดเลือกผู้มสิีทธิ์สอบใหถ้ือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / 7. กําหนดการ.....
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7. กําหนดการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก 

ลําดับ รายการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2
1 ประกาศรับสมัคร 8 ม.ค. 61 24 เม.ย. 61

2 
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และใบสมัคร
ทาง INTERNET  

8 ม.ค. – 18 เม.ย. 61 24 เม.ย. – 20 มิ.ย. 61

3 การรับสมัคร 
- การสมัครทาง INTERNET  
 

-การสมัครดว้ยตนเอง 

8 ม.ค. – 18 เม.ย. 61 
 

8 ม.ค. – 23 เม.ย. 61 
(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  
เว้นวันหยดุราชการ) 

 
24 เม.ย. – 20 มิ.ย. 61 

 

24 เม.ย. – 25 มิ.ย. 61 
(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  
เว้นวันหยดุราชการ) 

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 8 พ.ค. 61 9 ก.ค. 61

5 สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ ์ 12 - 27 พ.ค. 61 13 – 23 ก.ค. 61

6 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 มิ.ย. 61 26 ก.ค. 61

7 
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และบันทกึ
ประวัตินักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

12 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2561

3 ส.ค. 2561 
8 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง
พร้อมชําระค่าธรรมเนยีมการศึกษาประจําภาค 
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

3 ส.ค. 2561

9 เปิดภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษากําหนด 

 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ และวันสอบคัดเลือก 
            8.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ์สอบคัดเลือก  คร้ังที่  1 ภายในวันที ่  
8 พฤษภาคม 2561 และคร้ังที่ 2 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561    ณ สํานักงานงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคณะที่ เปิดสอนระดับทุกคณะ    และ 
เว็บไซต์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่  http://www.ubu.ac.th/~study/ 
            8.2 การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ดรูายละเอยีดการสอบคัดเลือกได้ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ 

 

9. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 คร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และคร้ังที่ 2 ภายในวันที่  
26 กรกฎาคม 2561  ณ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ และเว็บไซต์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่ 
http://www.ubu.ac.th/~study/ 

/ 10. ยืนยันสิทธิ.์....
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10. ยืนยันสทิธิเ์ข้าศึกษา ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และกรอกประวัตินิสิตใหม่ 
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูได้ที ่
http://www.ubu.ac.th/~study/ และกรอกประวัตินิสิตใหม่ทาง INTERNET ผ่านทางเว็บไซต์ ww.reg.ubu.ac.th 
คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่  12 -30 มิถุนายน  2561 และคร้ังที่ 2 ภายในวันที่   3 สิงหาคม 2561 
 
11. การรายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียม 
           11.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนกัศึกษาจะต้องมารายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัว 
(รายละเอยีดตามประกาศผลการสอบคัดเลือก) พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
           11.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหากไม่มารายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ภายใน
วันเวลาทีก่ําหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเขา้เป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตจุําเป็น และได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการ
รายงานตัวเป็นลายลักษณ์อกัษรจากอธิการบด ีทั้งนี้ ให้ยื่นคํารอ้งขอผ่อนผันภายใน 7 วัน นับจากวันที่กําหนดให้มา
รายงานตัว 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   8   มกราคม  พ.ศ. 2561 

 
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์   พงษร์ัตน)์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


