
ห น้ า  | 1 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรประจำการเขา้ศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 

ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.รุ่นที่ 54  
ประจำปีการศึกษา 2566 

(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2566) 
------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สำหรับบุคลากรประจำการเข้าศึกษาในการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน          
ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.รุ่นที่ 54  เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  
      จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอื 
      ระดับปริญญาตรี (สามารถเทียบโอนรายวิชาได้) 
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา 
1.5 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

2.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้ 
      เป็นไปตามข้อ 4  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาใน 
      สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น 
      โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น         
      ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  

-ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้ 
-ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่ อสารด้วยภาษามือไทยได้

2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่ายและเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
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3. การรับสมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 

3.1 รับสมัครและชำระค่าสมัครสอบ  
       - รับสมัคร ระหว่างวันที่  17 – 30  มิถุนายน  2566 เวลา   09.00 – 15.30 น.   
             งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา  ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
             มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
       - ชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 – 15.30 น. 
            กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
3.3  เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา   

- ค่าสมัครสอบและบริหารสิทธิ์  1  สาขาวิชา  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  200 บาท   
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 4.1 สำเนาบัตรประชาชนหรอืสำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 4.2 สำเนาใบวุฒิการศึกษาทีใช้สมัครสอบ     จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 4.3 สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ–สกุล–ชั้นยศ (กรณีถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 4.4 รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (ชุดสุภาพ)        จำนวน 1 รูป 
 
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการคัดเลือก 

7.1  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX เท่านั้น 
 
6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และการรายงานตัว 

6.1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  เวลา 15.00 น. ตรวจสอบ 
       รายชื่อได้ที่ระบบเว็บไซต์ http://Admission.ubru.ac.th 
6.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ากรอกใบรายงานตัวที่ระบบเว็บไซต์ http://Admission.ubru.ac.th   
       ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2565 
6.3  รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30– 12.00 น. 
       ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  หลักฐานรายงานตัว 
6.3.1 ใบรายงานตัวที่กรอกผ่านระบบ http://Admission.ubru.ac.th 
6.3.2 สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.3.4 สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล-ชั้นยศ   จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.3.5 สำเนาใบวุฒิการศึกษา       จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.3.6 รูปถ่ายสีชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว         จำนวน 1 รูป ติดในใบรายงานตัว 

        เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
6.3.7   สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.3.8 รูปถ่ายสีชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว         จำนวน 1 รูป ติดในใบรายงานตัว 

 
 

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
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6.4  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,800 บาท ชำระวันรายงานตัวเท่านั้น 
6.5  ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่ประกาศจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ 

  เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.6  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
       แลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอย้ายสาขาวิชาได้ 

 
9. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 วันเสาร์ที่  8  กรกฎาคม 2566  เวลา 13.30 น. ดำเนนิการโดย กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1117  
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     13    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2566 
                           
                                                                                   

                                                                          
                      (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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จำนวนรับ และคุณสมบัติเฉพาะ กศ.บป.รุ่นที่ 54   ปีการศึกษา 2566 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่ หลักสูตร รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

รหัสสาขาวิชา 105297 
40 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  

    การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

2. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสสาขาวิชา 105293 

20 

3. ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า  
รหัสสาขาวิชา 105229 

30 

4. ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา  
รหัสสาขาวิชา 105211 

40 

5. ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
รหัสสาขาวิชา 105210 

15 

6. วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รหัสสาขาวิชา 105822 

30 

 
คณะวิทยาศาตร์ 

ที่ หลักสูตร รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

กำลังกาย 
รหัสสาขาวิชา 101208 

40 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  
    การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

   
   
   

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ที่ หลักสูตร รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 วท.บ.สัตวศาสตร ์

รหัสสาขาวิชา 106258 
20 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  

    การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่ สาขาวิชา /รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 ศศ.บ. ภาษาไทย  

รหัสสาขาวิชา 103301 
50 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  

    การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
รหัสสาขาวิชา 103302 

50 

3. รป.บ.การปกครองท้องถิ่น  
รหัสสาขาวิชา 103921 

100 

4. รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์
รหัสสาขาวิชา 103923 

100 

5. ศป.บ.ดนตร ี
รหัสสาขาวิชา 103383 

40 

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
ที่ หลักสูตร รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  

รหัสสาขาวิชา 104309 
50 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  

    การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

2 บธ.บ.การบัญชี  
รหัสสาขาวิชา 104441 

100 

3 บธ.บ.การตลาด  
รหัสสาขาวิชา 104442 

50 

4 บธ.บ.การจัดการทั่วไป  
รหัสสาขาวิชา 104445 

50 

5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล  
รหัสสาขาวิชา 104448 

50 

6 บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ  
รหัสสาขาวิชา 104451 

30 

7 บช.บ.หลักสูตรบญัชบีัณฑิต  
รหัสสาขาวิชา 104722 

50  

 
คณะสาธารณสุขศาสาตร์ 

ที่ หลักสูตร รหัสสาขา รับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 

รหัสสาขาวิชา 109502 
20 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์- 

    คณิตศาสตร์ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00  
2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี สาขา 
    สาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
4. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ควรมีพื้นฐานการใช้ภาษาไทยก่อนเข้าศึกษา  
5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจ 
    ของคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

   
   
   

 


