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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประจำปีการศึกษา 2564 
รอบท่ี  4  รับตรงอิสระ (Direct Admission) 
........................................................................ 

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) จึงขอประกาศรายละเอียดการ       
รับสมัครสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   

1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเปน็นักศึกษา 
   1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า (มศ.ปลาย) การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชัน้ปีที่ 3 ระดบั ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และปทีี่ 2 ปวส. 

(ประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สูง)  
   1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

ทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิการ 
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำ่กว่านี้และต้องไม่เคย

สำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทนุอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบนัการศึกษาใดๆ      
มาก่อน 

2.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหูหนวกให้เป็นไปตาม
ข้อ 4  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสทิธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาตา่งๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนและสำเร็จการศึกษาได ้

2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผดิทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                    ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ต้องฟัง และพูดภาษาไทยได้ และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบรลลไ์ด้ 
                    ผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได ้
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2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบตัรประจำตัวคนพิการ 

2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่ายและเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
2.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลยั

และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผูท้ี่ไมป่ฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลยัและ
คำแนะนำของศูนยบ์ริการสนบัสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียนและถูกตัดสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

2.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สงักัดคณะครุศาสตร์และ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต้องทดสอบความรู้พืน้ฐานและทักษะที่จำเป็น กรณีที่คณะกรรมการของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือก
เรียนในสาขาอื่นและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 

    3. วันรับสมัคร   
   ระหว่างวันที่  8- 13 มิถุนายน 2564  

   
  4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
  4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวชิาอย่างครบถ้วนตามประกาศ    
        มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  
  4.2 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลนท์ี่เว็บไซต์http://admission.ubru.ac.th ตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ   
  4.3 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
  4.4 เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา  แบบเรียงลำดับ  
   - สมัคร  1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท 
   - สมัคร  2 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
        - ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ 50 บาท  
  4.5 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 
 5. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ชำระค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ ระหว่างวันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2564 

   ช่องทางที่ 1  ชำระผ่านทาง   ธนาคารกรุงไทย จำกัด      
ช่องทางที่ 2  ชำระด้วยตัวเอง ที่ กองคลัง อาคารเรียนและปฏบิัติการ ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 อุบลราชธานี  ระหว่างเวลา 08.30 -  15.30 น. 

         **หากผู้สมัครคนใดไมไ่ด้ชำระเงินภายในระยะเวลาทีก่ำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์  
                และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 
6. การจัดส่งเอกสาร 
 6.1  สแกนเอกสารส่งในระบบรบัสมัคร ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG  หรือสามารถนำส่ง
ได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบยีนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ  

     เอกสารที่ต้องสแกนส่ง และนำสง่ 
- สำเนาชำระเงินผา่นธนาคาร   จำนวน  1  ไฟล ์ รับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1  ไฟล์  รับรองสำเนาถูกต้อง 

http://admission.ubru.ac.th/
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- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จำนวน 1  ไฟล ์ รับรองสำเนาถูกต้อง 
- รูปถ่ายสีชดุนักเรียน 1 นิ้ว   จำนวน   1  ไฟล ์

             สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ http://admission.ubru.ac.th 
**หากผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดเอกสารไม่ชัดเจน ถือว่า 
การสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 
7. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 7.1 ไมม่ีการสอบสัมภาษณ์  
 7.2 การพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
                ทั้งนี้ผูส้มัครโปรดตรวจสอบคุณสมบตัิและเกณฑก์ารคัดเลือกตามที่สาขาวชิากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน 
 7.3 ประมวลผลการสอบคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด  
 7.4 พิจารณาเรียงตามลำดับ สาขาวิชาที่ 1 และสาขาวชิาที่ 2  
               ***ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกวันที่   15  มิถุนายน  2564 
  ตรวจสอบรายชื่อผา่นระบบ  http://admission.ubru.ac.th หรือ www.apr.ubru.ac.th 
 
 9. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องมารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการแรกเข้า 
ระหว่างวันที่  17 มิถุนายน  2564  แต่งกายชุดนักเรียนมาในวนัรายงานตัว 
 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
      
                                                                     

                                                                                 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา) 
                                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏบิัติราชการแทน 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

http://admission.ubru.ac.th/
http://www.apr.ubru.ac.th/
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คุณสมบัตติามหลักสูตร / สาขาวิชาทีเ่ปิดรับนักศกึษา      

รอบที่  4  รับตรงอิสระ (Direct Admission) 
 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 
21710101121011A วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  10 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 21710101210304A วท.บ.คณิตศาสตร ์ 40 

21710101210408A วท.บ.เคม ี 40 
21710101210505A วท.บ.จุลชีววิทยา 40 
21710101210706A วท.บ.ชีววิทยา 40 
21710101212703A วท.บ.ฟิสิกส ์ 40 
21710101213107A วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 
21710101213302A วท.บ.สถิติประยุกต ์ 40 

 
 

คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 

21710104901131A ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ 20 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 21710104610532A บธ.บ.การบัญช ี 20 

21710104610633A บธ.บ.การตลาด 30 
21710104610236A บธ.บ.การจัดการทั่วไป 50 
21710104610237A บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 20 
21710104610235A บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 20 
21710104610961A บธ.บ.การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ 20 
21710104610466A บธ.บ.นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 20 
21710104610538A บช.บ.หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 30 

 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ป ี

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 
21710107901050A น.บ.หลักสตูรนติิศาสตรบณัฑติ 20 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น 
ปวช. และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 21710107112751A ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 20 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ป ี
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 

21710103902019A ศศ.บ.ภาษาไทย 50 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 21710103620167A ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 20 

21710103902522A ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 
21710103620126A ศศ.บ.การจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ 30 
21710103903525A ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 30 
21710103900227A รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 60 
21710103903164A รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 50 
21710103800328A ศป.บ.ทัศนศิลป์ 10 
21710103800230A ศป.บ.ดนตร ี 20 
21710103800429A ศป.บ.นาฏศลิป์และการละคร 20 
21710103902520A ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 10 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. 
และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
4. คะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่ม 
   ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 

21710103901824A ศศ.บ.ภาษาจีน 10 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
3. ช้ันปีท่ี 4 ต้องไปศึกษาทีป่ระเทศจีน 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 
21710105212141A วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 20 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. และ 
ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
 

คะแนน GPAX 
21710105220140A  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 -ไม่มีการสอบ- 
21710105220463A วท.บ.สมารต์แอ็ปพลิเคชัน 20  
21710105400265A วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ ์ 20  
21710105300542A วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 20  
21710105211543A ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 20  
21710105211745A ทล.บ.เทคโนโลยโียธา 20  
21710105212044A ทล.บ.เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส ์ 20  
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คณะเกษตรศาสตร์หลักสตูร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 

21710106111846A วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 15 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชัน้ปวช. และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 

คะแนน GPAX 
21710106111849A วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 10 -ไม่มีการสอบ- 
21710106500147A วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 10  
    

 

 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 
21710111220256A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 

คะแนน GPAX 
21710111220458A วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 30 -ไม่มีการสอบ- 
21710111212459A วท.บ.นวัตกรรมดิจิทัล 35  
    
21710111212459A วท.บ.เทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 25 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. และ ปวส.  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 

คะแนน GPAX 
   -ไม่มีการสอบ- 
    
    
   4. ไม่เป็นผูม้ีความบกพร่องในการมองเห็น  

   (ตาบอดสี)  
 

   5. ไม่เป็นผูม้ีความบกพร่องในการได้ยิน  
         

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 
21710109112754A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

สายวิทย์ - คณิต 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมGPAX ไม่นอ้ยกว่า 2.00 

คะแนน GPAX 
-ไม่มีการสอบ- 

 
 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี 
รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา 

21710108110752A พท.บ.การแพทย์แผนไทย 30 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
สายวิทย์ - คณิต 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมGPAX ไม่นอ้ยกว่า 2.00 

คะแนน GPAX 
21710108111160A วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 30 -ไม่มีการสอบ- 
    
    
    

 
 


