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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

เร่ือง   การคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกโควตา (ประเภททุนเรียนดี) 
เข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําป*การศึกษา  ๒๕๕๗ 

-------------------------------- 
     ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเป$ดรับนักเรียน นักศึกษาเข�าศึกษา       
ประเภทคัดเลือกโควตา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป	)  คณะครุศาสตร0  และระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป	)              
ในคณะวิทยาศาสตร0  คณะเกษตรศาสตร0  คณะสาธารณสุขศาสตร0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร0 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 คณะนิติศาสตร0   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะแพทย0แผนไทยและแพทย0ทางเลือก   
และคณะพยาบาลศาสตร0   จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๕๑๐  คน   โดยใช�วิธีสอบคัดเลือก 
   สําหรับการคัดเลือกโควตาประเภททุนเรียนดี เพ่ือเข�าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร๔ ป	) และระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๕ ป	) จะคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติให�เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   และให�ได�รับทุนการศึกษา          
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ป	 หรือ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป	)  
โดยมีแนวทางการคัดเลือกดังน้ี 

ก. คุณสมบัติของผู&สมัคร 
 เป>นผู�ท่ีสมัครและเข�าสอบคัดเลือกเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประเภททุนเรียนดีป	การศึกษา ๒๕๕๗   
ท่ีสอบได�คะแนนสูงสุดของแต?ละสาขาวิชา และมีคุณสมบัติ ต?อไปน้ี 
 ๑.    คุณสมบัติ และพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะครุศาสตร8 

๑.๑  คุณสมบัติด&านความรู& 
           เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม?ต่ํากว?า 
๒.๘๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ หรือ ภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๑ ถึงภาคเรียนแรกของ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี  ๖ หรือภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 

๑.๒   คุณสมบัติด&านคุณลักษณะความเป9นครู 
           (๑)  ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 

        (๒)  มีร?างกายแข็งแรงไม?เป>นโรคต?อไปน้ี   คือ  โรคเรื้อน   วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท�าช�าง ในระยะ   
              ปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม ติดยาเสพย0ติดให�โทษอย?างร�ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (๓)  มีความประพฤติเรียบร�อย และมีคุณลักษณะ ดังต?อไปน้ี 

   ก.  เป>นผู�มีความรับผิดชอบต?อภาระหน�าท่ี  ท่ีได�รับมอบหมายเป>นอย?างดี 
          ข.  เป>นผู�เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

                    พระมหากษัตริย0เป>นประมุขด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ค.  ไม?เคยเป>นผู�บกพร?องในศีลธรรมอันดี ไม?เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสยีอย?างร�ายแรง 

                    (๔)   คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะต?อไปน้ี 
     ก.  มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

   ข.  มีจิตใจมุ?งมั่นพัฒนาท้ังตนเอง   ครอบครัว   และสังคม 
   ค.  ไม?เคยมีประวัตเิป>นโรคจิต   โรคประสาท   ข้ันรุนแรง 
   ง.  ไม?เป>นผู�มีบุคลิกภาพผิดปกตอ่ืินๆ  อันเป>นอุปสรรค และก?อให�เกิดความเสียหาย 

         ในการประกอบอาชีพคร ู



๒ 

 

๒.   คุณสมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาคณะเกษตรศาสตร8   คณะวิทยาศาสตร8   คณะสาธารณสุขศาสตร8  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะนิติศาสตร8 
คณะแพทย8แผนไทยและแพทย8ทางเลือก และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร8   

      ๒.๑ คุณสมบัติด&านความรู& 
(๑)  เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี  ๖  หรือระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
      ไม?ต่ํากว?า  ๒.๘๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี  ๔  หรือระดับ ปวช. ป	ท่ี ๑ ถึง ภาคเรียนแรก   
      ของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ รือตามท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 

      ๒.๒ คุณสมบัติด&านคุณลักษณะ 
 (๑) ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 
 (๒) มีร?างกายแข็งแรงไม?เป>นโรคต?อไปน้ี   คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท�าช�าง ในระยะ 

ปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม ติดยาเสพย0ติดให�โทษอย?างร�ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๓) มีความประพฤติเรียบร�อย 

๓.  คุณ สมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร8 
 ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร0 - คณิตศาสตร0               
                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม?น�อยกว?า ๒.๘๐  
 ๒)  อายุไม?ต่ํากว?า ๑๗ ป	 และไม?เกิน ๒๕ ป	 บริบูรณ0 (นับถึงวันรายงานตัวเข�าศึกษา) 
 ๓)  มีส?วนสูงไม?ต่ํากว?า ๑๕๐ เซนติเมตร  นํ้าหนักตัวไม?น�อยกว?า ๔๐ กิโลกรัม และไม?เกินเกณฑ0มาตรฐาน คํานวณ  
                 BMI ของ WHO ซ่ึงอาจเป>นอุปสรรคต?อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล ท้ังน้ีถือเอามาตรฐานเครื่องช่ัง 
                 และเครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป>นเกณฑ0ตัดสิน 
 ๔)  เป>นผู�ท่ีมสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ0ไม?เป>นโรคอาการของโรคหรือความพิการท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา ดังต?อไปน้ี 
       ๔.๑  โรคติดต?อร�ายแรง ๕ โรค  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได�แก?  โรคเรื้อน   วัณโรคปอด  
                         ติดยาเสพตดิทุกชนิด  โรคเท�าช�าง  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

      ๔.๒  โรคท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา เช?น  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคจิต โรคประสาท เป>นต�น 
      ๔.๓  ความพิการของร?างกายท่ีเป>นอุปสรรคต?อการปฏิบัติการพยาบาล เช?น หลังโก?ง 

          ๔.๔  อยู?ระหว?างการตั้งครรภ0 
๕)  ไม?เป>นผู�ถูกภาคทัณฑ0 หรือต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  

ข. การรับสมัคร 
     ๑.  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิและสนใจ     ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร  พร�อมเอกสารต?าง ๆ   ระหว?าง             
          วันท่ี ๑๑ ตุลาคม -  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนหรือ สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู? 
     ๒.  หลักฐานประกอบการสมคัร 

๒.๑  กรอกข�อมูลใบสมคัรในระบบ Online เว็บไซต0 http://web2020.ubru.ac.th   
๒.๒  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.๑) หรือประกาศโรงเรียนหรือสถานศึกษา        
๒.๓  หนังสือรับรองความประพฤติ 
๒.๔  รูปถ?ายสี ปXจจุบันหน�าตรง ไม?สวมหมวก ไม?สวมแว?นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
๒.๕  หนังสือรับรองคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรบัความเป>นครู (เฉพาะผู�สมัครคณะครุศาสตร0)    

     ๓.  โรงเรียนหรือสถานศึกษา ส?งรายช่ือผู�สมัคร  (พร�อมค?าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท)   
          ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ภายในวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
     ๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประกาศรายช่ือผู�มสีิทธ์ิสมัครเข�ารับการคัดเลือก  

            ภายในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 



๓ 

 

ค. การสอบข&อเขียน  
   ผู�ท่ีสมัครประเภททุนเรยีนดี เพ่ือรับทุนเรียนดี จะต�องเข�าสอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ0 ตามวัน เวลาและสถานท่ี      
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (สอบข�อเขียน วันเสาร0ท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต?เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)       
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

ง. เกณฑ8การคัดเลือก การคัดเลือกประเภททุนเรียนด ี  
๑.  มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู�ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๒.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต?ภาคเรียนแรกของช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔  หรือระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๑    
     ถึงภาคเรียนแรกของช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖  หรือ ระดบัช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ 
๓.  ผลการสอบข�อเขียน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และ ผลการสอบสมัภาษณ0 (ถ�าม)ี 
๔.  อ่ืน ๆ  

จ. ขั้นตอนการคัดเลือก   

 ๑.  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิและสนใจ กรอกข�อมูลใบสมัครในระบบ Online เว็บไซต0 http://web2020.ubru.ac.th    
พร�อมเอกสารต?าง ๆ ระหว?างวันท่ี ๑๑ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา หรือยื่นใบสมัครด�วยตนเอง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พร&อมชําระคKาสมัคร ๒๐๐ บาท)  ผ?านธนาคาร  ช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ค?าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ๒๕๕๗” เลขท่ี ๔๔๑-๑-๒๙๒๓๙-๓ หรือส?งทางไปรษณีย0 ปณ แจ�งสนิท สั่งจ?าย
ในนาม ผู�อํานวยการสํานักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
 ๒.  โรงเรียนหรือผู�สมัคร นําส?งข�อมูลการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   
๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

๓.  มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบข�อเขียน  ภายในวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ฉ. ประกาศผลการคัดเลือก 
           ประเภททุนเรียนดีเพ่ือรับทุนการศึกษา 
   ประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษา และรับทุนการศึกษา    ภายในวันท่ี   ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗          
ช. เง่ือนไขการได&รับทุนตKอเนื่อง 

๑.   ผู�ได�รับทุนต?อเน่ืองตลอดหลักสูตร  ๔ ป	    หรือ ตลอดหลักสูตร ๕ ป	 ต�องมีผลการเรียน 
      ในแต?ละป	การศึกษาไม?ต่ํากว?า ๒.๘๐   หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งพิจารณา 
๒.   เงินทุนท่ีได�รับเป>นค?าบํารุงการศึกษา และค?าหน?วยกิต    ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๓. นักศึกษาท่ีได�รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี  จะต�องมีสภาพการเป>นนักศึกษาไม?เกิน ๘ ภาคการศึกษา 
      ติดต?อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ป	และไม?เกิน ๑๐  ภาคการศึกษาปกติติดต?อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๕ ป	 
๔. ถ�านักศึกษาประสงค0จะขอยกเลิกการรับทุนไม?ว?ากรณีใด ๆ ต�องแจ�งให�มหาวิทยาลัยทราบเป>นลายลักษณ0อักษร 
๕. มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการให�ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีแก?ผู�ได�รับทุนการศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษา        

ผู�ได�รับทุนได�กระทําความผิด และก?อให�เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘   เดือน  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                                                                        
                   (ผู�ช?วยศาสตราจารย0ประชุม  ผงผ?าน) 
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 



๔ 

 

 

คณะ/ สาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกทุนเรียนดี 
เพ่ือเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําป*การศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

คณะครุศาสตร8                คณะวิทยาศาสตร8 
ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน  ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
๑. การศึกษาปฐมวัย  ๑  ๑. คณิตศาสตร0 ๑ 
๒. คณิตศาสตร0    ๑  ๒. สถิติประยุกต0 ๑ 
๓. วิทยาศาสตร0ท่ัวไป   ๑  ๓. ชีววิทยา ๑ 
๔. ภาษาอังกฤษ   ๑  ๔. ฟ$สิกส0 ๑ 
๕. คอมพิวเตอร0และเทคโนโลยกีารศึกษา   ๑  ๕. วิทยาศาสตร0สิ่งแวดล�อม ๑ 
๖. สังคมศึกษา  ๑  ๖. เคม ี ๑ 
๗. พลศึกษา   ๑  ๗. จุลชีววิทยา ๑ 
๘. การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร0 ๑  ๘.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล�อม ๑ 
๙. การประถมศึกษา  ๑     

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                คณะสาธารณสุขศาสตร8 
ท่ี สาขาวิชา จํานวน

ทุน 
 ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
๑. เทคโนโลยีการก?อสร�าง ๑  ๑. สาธารณสุขชุมชน ๑ 
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑     
๓. ออกแบบผลิตภัณฑ0อุตสาหกรรม ๑  คณะแพทย8แผนไทยและแพทย8ทางเลือก 
๔. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร0 ๑  ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 
๕. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ๑  หลักสูตรการแพทย8แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 
๖. อิเล็กทรอนิกส0คอมพิวเตอร0 ๑  ๑. การแพทย0แผนไทย ๑ 
๗. เทคโนโลยีไฟฟ_า ๑     
๘. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร0เพ่ือการออกแบบ ๑  คณะพยาบาลศาสตร8 
๙. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร0 ๑  ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  
๑๐ วิศวกรรมเครือข?ายคอมพิวเตอร0 (วศ.บ.)  ๑  ๑. พยาบาลศาสตร0 ๑ 
  
 
 
 
 



๕ 

 

 

คณะเกษตรศาสตร8       คณะวิทยาการคอมพิวเตอร8 
ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน  ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
๑. เกษตรศาสตร0 ๑  ๑. วิทยาการคอมพิวเตอร0 ๑ 
๒. วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีอาหาร ๑  ๒. วิศวกรรมซอฟแวร0 ๑ 
๓. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ๑  ๓. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ 
๔. สัตวศาสตร0 ๑  ๔. มัลติมิเดียและแอนิเมชนัเทคโนโลยี ๑ 

๕. การประมง ๑     
 
 

คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8       คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน  ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
๑. ภาษาไทย ๑  ๑. การบัญชี ๑ 
๒. ศิลปกรรม  ๑  ๒. การตลาด ๑ 
๓. ภาษาอังกฤษ ๑  ๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย0 ๑ 
๔. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑  ๔. คอมพิวเตอร0ธุรกิจ ๑ 
๕. บรรณารักษศาสตร0และสารนิเทศศาสตร0  ๑  ๕. การจัดการท่ัวไป ๑ 
๖. รัฐประศาสนศาสตร0 ๑  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
๗. นาฏศิลป̀และการละคร ๑  ๖. การบัญชี  ๑ 
๘. ดนตร ี ๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
๙. ภาษาจีน ๑  ๗. นิเทศศาสตร0  ๑ 
๑๐. การพัฒนาชุมชน ๑     
๑๑. การท?องเท่ียว ๑     
๑๒. ธุรกิจโรงแรม ๑     
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.     
๑๓. การปกครองท�องถ่ิน   ๑     

 
 

คณะนิติศาสตร8     
ท่ี สาขาวิชา จํานวนทุน  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
๑. นิติศาสตร0 ๑  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.   
๒. การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ๑  

 
 
 



๖ 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เร่ือง    การคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกโควตา  (ประเภทเรียนดี) 

เข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ประจําป*การศึกษา  ๒๕๕๗ 
---------------------------------- 

       ด�วยในป	การศึกษา  ๒๕๕๗   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะเป$ดรับนักเรียน นักศึกษาเข�าศึกษา  
ประเภทคัดเลือกโควตา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป	) คณะครุศาสตร0 และระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป	) ใน         
คณะเกษตรศาสตร0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร0 คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 คณะพยาบาลศาสตร0     
คณะวิทยาศาสตร0    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะสาธารณสุขศาสตร0  คณะแพทย0แผนไทยและแพทย0ทางเลือกและ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร0   จํานวนท้ังสิ้น ๕,๖๑๐ คน  โดยใช�วิธีคัดเลือกและสอบคัดเลือก 
      สําหรับการคัดเลือกโควตาประเภทเรียนดี เพ่ือเข�าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตร๔ ป	) และระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๕ ป	)   จะคัดเลือกจากผู�ท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖  ระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ หรือเทียบเท?าของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดยโสธร  และจังหวัดอํานาจเจริญ   
จํานวน ๒,๑๙๕ คน ซ่ึงการคัดเลือกประเภทเรียนดี โดยมีแนวทางการคัดเลือกดังน้ี 
 

ก. คุณสมบัติของผู&สมัคร 
         ๑. คุณสมบัติ   และพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีจะเข&าศึกษาในคณะครุศาสตร8 
                ๑.๑ คุณสมบัติด&านความรู& 
             เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
ไม?ต่ํากว?า ๒.๘๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ หรือ ภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๑ ถึงภาคเรียนแรก
ของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี  ๖ หรือภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 
              ๑.๒ คุณสมบัติด&านคุณลักษณะความเป9นครู 
          (๑)  ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 

       (๒)  มีร?างกายแข็งแรงไม?เป>นโรคต?อไปน้ี   คือ  โรคเรื้อน   วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท�าช�าง  
             ในระยะปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม  ตดิยาเสพย0ติดให�โทษอย?างร�ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
       (๓)  มีความประพฤตเิรียบร�อย   และมีคณุลักษณะดังต?อไปน้ี 

                         ก. เป>นผู�มีความรับผิดชอบต?อภาระหน�าท่ี  ท่ีได�รับมอบหมายเป>นอย?างดี 
             ข. เป>นผู�เลื่อมใสในศาสนา  และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                พระมหากษัตริย0เป>นประมุขด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
             ค. ไม?เคยเป>นผู�บกพร?องในศีลธรรมอันดี ไม?เคยมีประวัติความประพฤตเิสื่อมเสียอย?างร�ายแรง 
       (๔)  คุณลักษณะทางจิตใจ  มีคุณลักษณะต?อไปน้ี 
              ก.  มีความรัก   และศรัทธาในอาชีพครู 
              ข.  มีจิตใจมุ?งมั่นพัฒนาท้ังตนเอง   ครอบครัว   และสังคม 
              ค.  ไม?เคยมีประวัติเป>นโรคจิต   โรคประสาท   ข้ันรุนแรง 
              ง.  ไม?เป>นผู�มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืนๆอันเป>นอุปสรรค  และก?อให�เกิดความเสียหาย 

         ในการประกอบอาชีพคร ู
 
 



๗ 

 

๒. คุณสมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร8  คณะวิทยาศาสตร8  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    คณะนิติศาสตร8  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  คณะสาธารณสุขศาสตร8 
    คณะแพทย8แผนไทยและแพทย8ทางเลือก และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร8  
    ๒.๑ คุณสมบัติด&านความรู& 
           เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม?ต่ํากว?า 
๒.๘๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ หรือ ภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๑ ถึงภาคเรียนแรกของ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี  ๖ หรือภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 
      ๒.๒  คุณสมบัติด&านคุณลักษณะ 

(๑)  ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 
(๒)  มีร?างกายแข็งแรง  ไม?เป>นโรคต?อไปน้ี  คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท�าช�าง        
      ในระยะปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม  ติดยาเสพย0ติดให�โทษอย?างร�ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๓)  มีความประพฤติเรยีบร�อย 

๓.  คุณสมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร8 
      ๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร0 - คณิตศาสตร0 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม?น�อยกว?า  
             ๒.๘๐     
      ๓.๒  อายุไม?ต่ํากว?า ๑๗ ป	 และไม?เกิน ๒๕ ป	 บริบูรณ0 (นับถึงวันรายงานตัวเข�าศึกษา) 
      ๓.๓  มีส?วนสูงไม?ต่ํากว?า ๑๕๐ เซนติเมตร  นํ้าหนักตัวไม?น�อยกว?า ๔๐ กิโลกรัม และไม?เกินเกณฑ0มาตรฐาน  คํานวณ      
              BMI ของ WHO ซ่ึงอาจเป>นอุปสรรคต?อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล  ท้ังน้ีถือเอามาตรฐานเครื่องช่ัง 
              และเครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป>นเกณฑ0ตัดสิน 
      ๓.๔  เป>นผู�ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ0  ไม?เป>นโรค อาการของโรคหรือความพิการท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา ดังต?อไปน้ี 
  (๑)  โรคติดต?อร�ายแรง ๕ โรค  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได�แก?  โรคเรื้อน วัณโรคปอด  
                   ติดยาเสพตดิทุกชนิด  โรคเท�าช�าง  โรคพิษสรุาเรื้อรงั 

 (๒)  โรคท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา เช?น  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคจิต โรคประสาท เป>นต�น 
 (๓)  ความพิการของร?างกายท่ีเป>นอุปสรรคต?อการปฏิบัติการพยาบาล เช?น หลังโก?ง 

      (๔)  อยู?ระหว?างการตั้งครรภ0 
      ๓.๕  ไม?เป>นผู�ถูกภาคทัณฑ0 หรือต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  
 

ข. การรับสมัคร 

 ๑.นักเรียนท่ีมีสิทธิ์และสนใจ กรอกข&อมูลใบสมัครในระบบ Online เว็บไซต8 http://web2020.ubru.ac.th    
พร�อมเอกสารต?าง ๆ  ระหว?างวันท่ี ๑๑  ตุลาคม  - ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ  โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา หรือยื่นใบสมัครด�วย
ตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พร&อมชําระคKาสมัครคนละ ๒๐๐ บาท) ผKานธนาคาร หรือสKงทางไปรษณีย8   
ปณ. แจ&งสนิท  สั่งจKายในนาม ผู&อํานวยการสํานักสKงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

     ๒.๑  กรอกข�อมูลใบสมคัรในระบบ Online เว็บไซต0 http://web2020.ubru.ac.th  (แล�วสั่งพิมพ0) 
                 ๒.๒  สําเนาใบแสดงผลการเรียน  (รบ.๑)   หรือประกาศโรงเรยีนหรือสถานศึกษา 

     ๒.๓  หนังสือรับรองความประพฤติ 
     ๒.๔  รูปถ?ายสีปXจจุบันหน�าตรง   ไม?สวมหมวก ไม?สวมแว?นตาดาํ   ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน ๒ รูป  

      ๒.๕  หนังสือรับรองคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  สําหรับความเป>นครู (เฉพาะผู�สมัครคณะครุศาสตร0) 
 



๘ 

 

             ๓.  โรงเรียน  สถานศึกษา หรือผู&สมัคร สKงข&อมูลเอกสารการสมัครฯ (พร&อมเงินคKาสมัครคนละ ๒๐๐ บาท)    
ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ภายในวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสKงทาง
ไปรษณีย8 ปณ แจ&งสนิท สั่งจKายในนาม  ผู&อํานวยการสํานักสKงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
             ๔.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิ์สมัคร ภายในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 

ค. สอบข&อเขียนความรู&พ้ืนฐานท่ัวไป (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร0 ฟ$สิกส0 เคมี ชีววิทยา) 
       ผู� ท่ีสมัครประเภทเรียนดีทุกคน  จะต�องเข�าสอบข�อเขียนความรู� พ้ืนฐานท่ัวไป  ตามวัน เวลา และสถานท่ี            
มหาวิทยาลัยกําหนด (วันเสาร0ท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 

สอบภาคปฏิบัติ  (เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เทKานั้น)  สอบวันเสาร8ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ตึกเรียนดนตรี  คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  
 
ง. การสอบสัมภาษณ8 และตรวจสุขภาพจิต   เฉพาะผู�ผ?านข�อเขียนและภาคปฏิบัติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   การแพทย0แผนไทยบัณฑิต    และพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ 
   ภายในวันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖) 
       *ให&ผู&ท่ีมีชื่อตามประกาศเข&าสอบสัมภาษณ8 ในวันอาทิตย8ท่ี ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ สนามสอบตามประกาศ 
           - สอบสัมภาษณ8  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป9นต&นไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การแพทย0แผนไทยบัณฑิต และ 
             สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 
           - สอบสัมภาษณ8และ ตรวจสุขภาพจิต  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป9นต&นไป  (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) 
           - ทดสอบด&านความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร8  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
จ. เกณฑ8การคัดเลือก การคัดเลือกประเภทเรียนดี 
 ๑.   มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู�ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒.   โรงเรยีน สถาบันการศึกษา  ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในจังหวัดอุบลราชธานี   
      จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ  จะได�รับการจัดสรรโควตาให�เข�าศึกษาทุกโรงเรียน สถานศึกษา    
๓.   องค0ประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณาจัดสรรโควตา 
      ๓.๑ จํานวนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖  ระดบั ปวช.  หรือ เทียบเท?า ในโรงเรียน  
             หรือสถานศึกษาน้ัน ๆ  
      ๓.๒  จํานวนนักเรียนของแต?ละโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีสมคัรเข�าคัดเลือก 
      ๓.๓  ระดับผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  ตั้งแต?ภาคเรยีนแรกของช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔  หรือระดบัช้ัน ปวช.  
             ป	ท่ี ๑ ถึงภาคเรียนแรกของช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖  หรือระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓    
๔.  ผลการสอบข�อเขียน   และทดสอบภาคปฏิบัติ  (ถ�าม)ี 
   

ฉ. ขั้นตอนการคัดเลือก   
 ๑.   ผู�สมัครทุกคนท่ีมีคณุสมบัติ   และพ้ืนความรู� ตามประกาศของมหาวิทยาลยัเข�าสอบข�อเขียน  
                  (ตามวันเวลาสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

๒.   มหาวิทยาลยัพิจารณาข�อมลูตามเกณฑ0 ข�อ ๒ ข�อ ๓  ข�อ ๔  และ ข�อ ๕ พิจารณาจัดสรรโควตา 
๓.   มหาวิทยาลัยจัดส?งข�อมูลให�กับทางโรงเรียน สถานศึกษา  (ภายในวันท่ี   ๖ มกราคม ๒๕๕๗) 
๔.   โรงเรียน สถานศึกษา  ส?งผลการคัดเลือก  ให�มหาวิทยาลัยพิจารณา(ภายในวันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๗)     
๕.   มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษา  (ภายในวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗) 



๙ 

 

 
ช. ประกาศผลการคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ประจําป	การศึกษา  ๒๕๕๗   
ภายในวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘   เดือน กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

                                                                         
                    (ผู�ช?วยศาสตราจารย0ประชุม  ผงผ?าน) 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ถ�าผ?านการสอบสัมภาษณ0และตรวจสุขภาพจิต)  มหาวิทยาลัยจะ 

        ประกาศรายช่ือผู�ผ?านการสอบสัมภาษณ0และตรวจสุขภาพจิต ภายในวันท่ี  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗ และให� 
ผู�มีช่ือตามประกาศในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต�องตรวจสุขภาพ ระหว?างวันท่ี ๑๘ – ๒๑ มกราคม  
๒๕๕๗ แล�วนําผลการตรวจสุขภาพ ส?งภายในวันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร0  อาคาร ๔๓ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เร่ือง     การคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกโควตา  (ประเภทกิจกรรมพิเศษ) 

เข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี ประจําป*การศึกษา  ๒๕๕๗ 
-------------------------------------- 

  

      ด�วยในป	การศึกษา ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   จะเป$ดรับนักเรียน   นักศึกษาเข�าศึกษา 
ประเภทคัดเลือกโควตา  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป	) คณะครุศาสตร0  และระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป	) ใน      
คณะนิติศาสตร0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะเกษตรศาสตร0  คณะวิทยาศาสตร0   คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0                 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะพยาบาลศาสตร0   คณะสาธารณสุขศาสตร0    คณะแพทย0แผนไทยและแพทย0ทางเลือก   
และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร0  จํานวนท้ังสิ้น ๕,๕๑๐  คน  โดยใช�วิธีคัดเลือกและสอบคัดเลือก 
     สําหรับการคัดเลือกโควตาประเภทกิจกรรมพิเศษ    เพ่ือเข�าศึกษาระดับปริญญาตรี (๔ ป	)  และระดับปริญญาตรี       
(๕ ป	)  จะคัดเลือกจากผู�ท่ีกําลังศึกษา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๓ หรือเทียบเท?า 
จํานวน  ๑,๑๑๑ คน   ซ่ึงการคัดเลือกประเภทกิจกรรมพิเศษมีแนวทางการคัดเลือกดังน้ี 
 

ก. คุณสมบัติของผู&สมัคร 
         ๑.    คุณสมบัติ   และพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีจะเข&าศึกษาใน   คณะครุศาสตร8 
                ๑.๑ คุณสมบัติด&านความรู& 
                   (๑) เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓   และ มีผลการเรียนเฉลี่ย 
                         สะสมไม?ต่ํากว?า ๒.๒๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ หรือ ภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช.  
                         ป	ท่ี ๑ ถึงภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓ หรือตามท่ี 
                         คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 
                   (๒) เป>นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม?ต่ํากว?า ๒.๒๐ 
              ๑.๒ คุณสมบัติด&านคุณลักษณะความเป9นครู 
          (๑)  ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 

       (๒)  มีร?างกายแข็งแรงไม?เป>นโรคต?อไปน้ี   คือ  โรคเรื้อน   วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท�าช�าง  
             ในระยะปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม  ตดิยาเสพย0ติดให�โทษอย?างร�ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
       (๓)  มีความประพฤตเิรียบร�อย   และมีคณุลักษณะดังต?อไปน้ี 

                         ก. เป>นผู�มีความรับผิดชอบต?อภาระหน�าท่ี  ท่ีได�รับมอบหมายเป>นอย?างดี 
             ข. เป>นผู�เลื่อมใสในศาสนา  และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

                  พระมหากษัตริย0เป>นประมุขด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
             ค. ไม?เคยเป>นผู�บกพร?องในศีลธรรมอันดี ไม?เคยมีประวัติความประพฤตเิสื่อมเสียอย?างร�ายแรง 
       (๔)  คุณลักษณะทางจิตใจ  มีคุณลักษณะต?อไปน้ี 
             ก. มีความรัก   และศรทัธาในอาชีพครู 
              ข มีจิตใจมุ?งมั่นพัฒนาท้ังตนเอง   ครอบครัว   และสังคม 
              ค ไม?เคยมีประวัติเป>นโรคจิต   โรคประสาท   ข้ันรุนแรง 
              ง. ไม?เป>นผู�มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืนๆอันเป>นอุปสรรค และก?อให�เกิดความเสียหาย 

       ในการประกอบอาชีพคร ู



๑๑ 

 

๒.  คุณสมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร8   คณะวิทยาศาสตร8  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     คณะนิติศาสตร8 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   คณะสาธารณสุขศาสตร8 
     คณะแพทย8แผนไทยและแพทย8ทางเลือก และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร8    
     ๒.๑  คุณสมบัติด&านความรู& 
            (๑) เป>นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู?ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓   และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
                 ไม?ต่ํากว?า ๒.๒๐ นับตั้งแต?ภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๔ หรือ ภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช. ป	ท่ี ๑  
                 ถึงภาคเรียนแรกของระดับช้ันมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือภาคเรียนแรกของช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓ หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ี 
                 มหาวิทยาลัยแต?งตั้งกําหนด 
            (๒) เป>นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป	ท่ี ๖ หรือระดับช้ัน ปวช.ป	ท่ี ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม?ต่ํากว?า ๒.๒๐ 
     ๒.๒  คุณสมบัติด&านคุณลักษณะ 

(๑)  ไม?เป>นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 
(๒)  มีร?างกายแข็งแรง ไม?เป>นโรคต?อไปน้ี  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคระยะอันตราย   โรคเท�าช�าง  
      ในระยะปรากฏอาการเป>นท่ีรังเกียจแก?สังคม    ติดยาเสพย0ตดิให�โทษอย?างร�ายแรง   และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๓)  มีความประพฤติเรยีบร�อย 

๓.  คุณสมบัติและพ้ืนความรู&ของผู&ท่ีเข&าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร8 
     ๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร0–คณิตศาสตร0มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม?น�อยกว?า  
             ๒.๕๐  
      ๓.๒ อายุไม?ต่ํากว?า ๑๗ ป	 และไม?เกิน ๒๕ ป	 บริบูรณ0 (นับถึงวันรายงานตัวเข�าศึกษา) 
      ๓.๓ มีส?วนสูงไม?ต่ํากว?า ๑๕๐ เซนติเมตร นํ้าหนักตัวไม?น�อยกว?า ๔๐ กิโลกรัมและไม?เกินเกณฑ0มาตรฐาน คํานวณ BMI  
             ของ WHO ซ่ึงอาจเป>นอุปสรรคต?อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล ท้ังน้ีถือเอามาตรฐานเครื่องช่ังและ 
            เครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป>นเกณฑ0ตัดสิน 
       ๓.๔ เป>นผู�ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ0  ไม?เป>นโรค อาการของโรคหรือความพิการท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา ดังต?อไปน้ี 
   (๑) โรคติดต?อร�ายแรง ๕ โรค  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได�แก?  โรคเรื้อน  วัณโรคปอด ติดยาเสพติด 
                   ทุกชนิด  โรคเท�าช�าง  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๒)  โรคท่ีเป>นอุปสรรคต?อการศึกษา เช?น  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคจิต โรคประสาท เป>นต�น 
  (๓)  ความพิการของร?างกายท่ีเป>นอุปสรรคต?อการปฏิบัติการพยาบาล เช?น หลังโก?ง 

       (๔) อยู?ระหว?างการตั้งครรภ0 
        ๓.๕  ไม?เป>นผู�ถูกภาคทัณฑ0 หรือต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  
 

ข. การรับสมัคร 

 ๑.  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิและสนใจ กรอกข�อมูลใบสมัครในระบบ Online เว็บไซต0 http://web2020.ubru.ac.th    
พร�อมเอกสารต?าง ๆ ระหว?างวันท่ี ๑๑ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ  โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา หรือยื่นใบสมัครด�วยตนเอง 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พร&อมชําระคKาสมัครคนละ ๒๐๐ บาท) ผKานธนาคาร หรือสKงทางไปรษณีย8            
ปณ  แจ&งสนิท สั่งจKาย  ในนาม ผู&อํานวยการสํานักสKงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

     (๑)   กรอกข�อมูลใบสมัครในระบบ Online เว็บไซต0 http://web2020.ubru.ac.th   
     (๒)   สําเนาใบแสดงผลการเรยีน  (รบ.๑)   หรือประกาศโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
     (๓)   หนังสือรับรองความประพฤติ 

 



๑๒ 

 

    (๔)   รูปถ?ายปXจจุบันหน�าตรง   ไม?สวมหมวก   ไม?สวมแว?นตาดํา   ขนาด  ๑  น้ิว   จํานวน  ๒  รูป    
     (๕)   หนังสือรับรองคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับความเป>นครู (เฉพาะผู�สมัครคณะครศุาสตร0) 
          ๓.   โรงเรียน  สถานศึกษาสKงข&อมลู (พร�อมเงินค?าสมัคร ๒๐๐ บาท) ถึงมหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี     
                ภายในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิส์มัคร  ภายในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 

ค. สอบข&อเขียนความรู&พ้ืนฐานท่ัวไป (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร0 ฟ$สิกส0 เคมี ชีววิทยา) 
        ประเภทกิจกรรมพิเศษ          
         ผู�สมัครประเภทกิจกรรมพิเศษทุกคน  จะต�องเข�าสอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ0และสอบภาคปฏิบัติ   เพ่ือแสดง
ความสามารถเฉพาะทาง   ตามท่ีระบุไว�ในใบสมัคร     (ผู�สมัครจะต�องเตรียมเครื่องแต?งตัว อุปกรณ0 และอ่ืน ๆ มาพร�อมในวัน
สัมภาษณ0   และสอบภาคปฏิบัติ เช?น  กีฬา   จะต�องมีชุดกีฬา พร�อมท่ีจะสวมใส?เพ่ือทดสอบภาคปฏิบัติ)  
  � สอบข&อเขียน         วันเสาร0ท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 

  � สอบภาคปฏิบัติ      วันเสาร0ท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
ง. ขอบขKายกิจกรรมพิเศษ 
 กิจกรรมพิเศษมีขอบข?ายของกิจกรรม    เช?น  คุณธรรม – จริยธรรม  กิจกรรมกีฬา – กรีฑา   กิจกรรมดนตร ี 
นาฏศิลป̀ กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมเชียร0  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมองค0การนักเรียน  กิจกรรมเก่ียวกับวิชาชีพ  (อาชีพ)ฯลฯ 
 
จ. การสอบสัมภาษณ8 และตรวจสุขภาพจิต   เฉพาะผู�ผ?านข�อเขียนและภาคปฏิบัติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   การแพทย0แผนไทยบัณฑิต    และพยาบาลศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ 
ภายในวันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
       *ให&ผู&ท่ีมีชื่อตามประกาศเข&าสอบสัมภาษณ8 ในวันอาทิตย8ท่ี ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ สนามสอบตามประกาศ 
         - สอบสัมภาษณ8  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป9นต&นไป  (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  การแพทย0แผนไทยบัณฑิต และ 
           สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 
         - สอบสัมภาษณ8และ ตรวจสุขภาพจิต  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป9นต&นไป  (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) 
         - ทดสอบด&านความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร8  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

ฉ. เกณฑ8การคัดเลือก 
    การคัดเลือกประเภทกิจกรรมพิเศษ 
 ๑.   มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู�ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒.   องค0ประกอบอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวข�องกับการพิจารณา 
  ๒.๑  ระดับความสามารถพิเศษตามกิจกรรมพิเศษท่ีระบุในใบสมัคร 
  ๒.๒  ผลการสัมภาษณ0   ผลการทดสอบภาคปฏิบัติ และผลการสอบข�อเขียน 
  ๒.๓  อ่ืน ๆ 
 

ช. ขั้นตอนการคัดเลือก   (ประเภทกิจกรรมพิเศษ) 
 ๑.  ผู�สมัครทุกคนท่ีมคุีณสมบัติ      และพ้ืนความรู�ตามประกาศของมหาวิทยาลยัเข�าสอบข�อเขียน     
สอบสัมภาษณ0 และสอบภาคปฏิบัติ    (ตามวันเวลาสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
 ๒.   มหาวิทยาลัยพิจารณาข�อมูลจากใบสมัคร  ผลการสอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ0  และการสอบภาคปฏิบัติ 

๓.  มหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ประเภทกิจกรรมพิเศษ)   
ป	การศึกษา   ๒๕๕๗   (ภายในวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗)   ผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาทําสญัญาข�อผูกพันในการเข�าร?วมกิจกรรม    
ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  



๑๓ 

 

ซ. ประกาศผลการคัดเลือก 
       ประเภทกิจกรรมพิเศษ 
      ประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   ประจําป	การศึกษา  ๒๕๕๗ 
ภายในวันท่ี   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘   เดือน  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

                                                                        
                    (ผู�ช?วยศาสตราจารย0ประชุม  ผงผ?าน) 
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ถ�าผ?านการสอบสัมภาษณ0และตรวจสุขภาพจิต)  มหาวิทยาลัยจะ 

        ประกาศรายช่ือผู�ผ?านการสอบสัมภาษณ0และตรวจสุขภาพจิต ภายในวันท่ี  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๗ และให� 
ผู�มีช่ือตามประกาศในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ต�องตรวจสุขภาพ ระหว?างวันท่ี ๑๘ – ๒๑ มกราคม  
๒๕๕๗ แล�วนําผลการตรวจสุขภาพ ส?งภายในวันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

                     ณ คณะพยาบาลศาสตร0  อาคาร ๔๓ 
 


