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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรประจ าการเข้าศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

ตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ กศ.บป.รุ่นที่ 51  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

(ฉบับแก้ไขวันที่  1  พฤษภาคม  2563) 
------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ส าหรับบุคลากรประจ าการเข้าศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน          
ตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ กศ.บป.รุ่น 51  เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ม.ปลาย)  
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

ระดับปริญญาตรี (สามารถเทียบโอนรายวิชาได้) 
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา 
1.5 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเร้ือน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเร้ือรัง 
 

2. การรับสมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
 2.1 จ าหน่ายคู่มือสมัครสอบ (ชุดละ  50 บาท) ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  – 30 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. *ยกเว้น  วันหยุดราชการ หรือ ประกาศมหาวิทยาลัย 
 2.2 รับสมัครและช าระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่  1  - 30  มิถุนายน  2563 เวลา  09.00 – 
15.30 น. ช าระได้ที่ งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2.3 เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา   
  - ค่าสมัครสอบ   1  สาขาวิชา  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  200 บาท   
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3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 3.1 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.2 ส าเนาใบวุฒิการศึกษาทีใช้สมัครสอบ  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.3 ส าเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ–สกุล–ชั้นยศ (กรณีถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.4 รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (ชุดสุภาพ)    จ านวน 2 รูป 
      
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 4.1 ประกาศรายชื่อวันพฤหัสบดีที่  2  กรกฎาคม  2563 ในระบบ http://admission.ubru.ac.th 
 
5. หลักเกณฑ์การสมัคร และการพิจารณาคัดเลือก 
 5.1 สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครคัดเลือกต่ ากว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะขอเปิด
การเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ  ผู้สมัครสามารถมาติดต่อขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้  ระหว่างวันที่ 
22 – 30  มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ กรณี ผู้สมัครไม่มาแจ้ง                
ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาตามวัน เวลา ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่า สละสิทธิ์ 
 5.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  พิจารณาตามคุณสมบัติที่สาขาวิชาก าหนด 
 5.3 การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และการรายงานตัว 
 6.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 2  กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th 
 6.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ากรอกใบรายงานตัวที่ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th  ตั้งแต่
วันที่ 2 – 4  กรกฎาคม 2563 
 6.3 หลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม 2563  2563 เวลา 08.30 
– 12.00 น. 
  7.3.1 ใบรายงานตัวที่กรอกผ่านระบบ http://admission.ubru.ac.th 
  7.3.2 ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  7.3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  7.3.4 ส าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล-ชั้นยศจ านวน 2 ฉบับพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  7.3.5 ส าเนาใบวุฒิการศึกษา  จ านวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  7.3.6 รูปถ่ายสีชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ติดในใบรายงานตัว 
 6.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า จ านวน 1,800 บาท ช าระวันรายงานตัวเท่านั้น 

6.5 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอย้ายสาขาวิชาได้ 

 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
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6.6 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่ประกาศจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
       
                                                                                 
                                                                                      

                                                                            
                 (รองศาสตราจารย์  ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติเฉพาะ กศ.บป.รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2563 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ สาขาวิชา /รหัสสาขา จ านวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 ศศ.บ.ภาษาไทย  

รหัสสาขาวิชา 103301 
150 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
รหัสสาขาวิชา 103302 

100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา 103333 

120 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น  
รหัสสาขาวิชา 103921 

100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
คณะนิติศาสตร ์
ที ่ หลักสูตร รหัสสาขา จ านวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 น.บ. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

รหัสสาขาวิชา 107602 
100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ สาขาวิชา รหัสสาขา จ านวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

รหัสสาขาวิชา 105297 
30 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  
รหัสสาขาวิชา 105209 

30 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3 ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา  
รหัสสาขาวิชา 105211 

30 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
คณะเกษตรศาสตร์ 
ที ่ สาขาวิชา รหัสสาขา จ านวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 วท.บ.เกษตรศาสตร์  

รหัสสาขาวิชา 106250 
40 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2 วท.บ.สัตวศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา 106258 

40 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3 วท.บ.ธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ  
รหัสสาขาวิชา 106270 

40 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4 วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร  
รหัสสาขาวิชา 106212 

40 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

ที ่ สาขาวิชา รหัสสาขา จ านวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  

รหัสสาขาวิชา 104309 
50 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2 บธ.บ.การบัญชี  
รหัสสาขาวิชา 104441 

100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3 บธ.บ.การตลาด  
รหัสสาขาวิชา 104442 

50 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4 บธ.บ.การจัดการทั่วไป  
รหัสสาขาวิชา 104445 

100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

5 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
รหัสสาขาวิชา 104446 

50 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

6 บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล  
รหัสสาขาวิชา 104448 

100 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 

7 บธ.บ.การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
รหัสสาขาวิชา 104447 

50 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 

8 บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
รหัสสาขาวิชา 104722 

50 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (ม.ปลาย)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
2.ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 

 

 


