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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

รอบที่ 4/2 รบัตรงอิสระ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร 
(ฉบับแก้ไข วนัที่ 8 มิถุนายน 2565) 

........................................................................ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา        

ในระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4/2  รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัย   
เป็นผู้รับสมคัร) ระหว่างวันที่ 13 – 15  มิถุนายน 2565 สมัครด้วยตัวเอง โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 
  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6),มศ.ปลาย(กศ.น.)      
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
 1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่ เป็นอุปสรรค           
ต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.5 กรณีผู้สมัครจะเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ ต้องดำเนินการสมัครใหม่ทุกขั้นตอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้อง 
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ            
จากสถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน 

2.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้ 
เป็นไปตามข้อ 4 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 

2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                  - ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได ้
                  - ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ 

2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 

 



  
 

 

หน้า 2 จาก 6 
 
 

2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
2.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์
การรับเงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 

ข้อ 3. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
เปิดรับสมัครรอบที่ 4/2  ระหว่างวันที่ 13 – 15  มิถุนายน 2565  สมัครด้วยตัวเอง ที่ งาน

รับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ       
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี เลือกสมัครไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน 
 
 

ข้อ 4. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       4.1  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 150 บาท 

4.2 ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบชำระที ่กองคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี ระหวา่งวันที่ 13 – 15  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

4.2 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนชำระค่าสมัครสอบกรณีถ้าเกิด
ข้อผิดพลาดจากผู้สมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ 

4.2 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์  
 

ข้อ 5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการจัดส่ง 
  5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ 

 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน       จำนวน 1 ฉบับ  
 5.3 รูปถ่ายสีชุดนักเรียน 1 นิ้ว      จำนวน  1  รูป 
 5.4 สำเนารายงานผลสอบคะแนน PAT (เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์) จำนวน  1 ฉบับ 

 
ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

6.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน 

6.2 การพิจารณาคัดเลือก ถือตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

ข้อ 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 
 8.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4/2  วันที่  17 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. 
สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  
 8.2 ยนืยันสิทธิ์ (Clearing-House) วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ระบบ http://mytcas.com 
 8.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่ 20 มิถุนายน
2565  สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
http://mytcas.com/
http://admission.ubru.ac.th/
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ข้อ 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะต้องมารายงานตัว   
พร้อมชำระค่ารายงานตัว (ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) วันที่  21  มิถุนายน 2565 ณ งานรับเข้าศึกษาและ
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี อาคารเรียนและปฏิบัติการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
และพบว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่
มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     
    ประกาศ  ณ  วันที่   8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
       
                                                                                 

                                                                                
                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
                                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน   
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรบั 
รอบที ่4 /2 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร)  ปีการศึกษา 2565 

 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
วท.บ.วทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกกำลังกาย  10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6     GPAX  
วท.บ.คณิตศาสตร์ 10     หรือ มศ.ปลาย ไม่มีสอบสมัภาษณ ์

  วท.บ.เคม ี 10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
วท.บ.จุลชีววทิยา 10     (ปวช.)  
วท.บ.ชีววทิยา 10   
วท.บ.วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10   

 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 1. ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ไม่มีสอบสมัภาษณ ์
วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20     (ปวช.) 

 

ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา 20     (ปวส.)  
ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ์ 20   
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 20   
วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล 20   
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  20   
    

 
 
คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 15 1. ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
วท.บ.ธรุกิจอาหารและโภชนาการ 10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่มีสอบสมัภาษณ ์
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 15     (ปวช.)  
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
      (ปวส.)  
    

 
 
 
 
 



 รอบที ่4/2  รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร  ปีการศึกษา 2565  (ฉบับแก้ไข 8 มิ.ย.65) 
 

หน้า 5  
 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 

วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 15 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่มีสอบสมัภาษณ ์
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15     (ปวช.)  
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
      (ปวส.)  
  4. เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนนิเมชัน  
      ไม่รับผู้พกิารด้านตาบอดสี  

 
 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 15 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
น.บ.หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 15 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่มีสอบสมัภาษณ ์
      (ปวช.)  
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
      (ปวส.)  
        

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 15 1. ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 16 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่มีสอบสมัภาษณ ์
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ 25     (ปวช.) 

 

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 15 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
ศป.บ.ทัศนศิลป ์ 10     (ปวส.)  
ศป.บ.ดนตร ี 5   
ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 30   
รป.บ.การปกครองทอ้งถิ่น 30   
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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 

บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 15 1. ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX   
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 15 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่มสีอบสัมภาษณ์ 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 15     (ปวช.) 

 

บธ.บ.การบญัช ี 15 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  
บธ.บ.การตลาด 15     (ปวส.)  
บช.บ.หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 15   
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 15   
    

 
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลกัสูตร 4 ป ี

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์พิจารณา 
พท.บ. การแพทย์แผนไทย 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6    GPAX   

  ไม่มสีอบสัมภาษณ์      คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00  
  2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
  3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
  4. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกติ 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย 
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
      (ปวช.) 
  3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 

 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตร  4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์คัดเลือก 
ค.บ.การศึกษาพิเศษ 20 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1. GPAX   
      หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรอื ปวช. 2. PAT 5 
     มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.00  
  2. คะแนน PAT 5  
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 1. ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  1. GPAX  
      หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรอื ปวช. 2. PAT 5 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่นอ้ยกว่า 2.50  
  2. คะแนน PAT 5  
ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล 34 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6  1. GPAX    
เพื่อการศึกษา      หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.)  หรอื ปวช. 2. PAT 5    
      มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50  
  2. คะแนน PAT 5  

 


