ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะรับสมัคร
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ดังรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
หลักสูตรและจานวนที่รับ
ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

จานวนที่จะรับ
2/2563
ภาคพิเศษ
180

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1. มีความประพฤติเรียบร้อย
1.2. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.50
2.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สาเนาสมุด
ประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้าง
ไม่ระบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคาสั่งของโรงเรียนปี
ปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
(2) หนั งสื ออนุญาตให้ ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู หากหนังสื อ
อนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
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ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่
รับสมัคร หรือ สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 การรับสมัคร: ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือ
ทาง Internet ตามวันเวลาที่กาหนด

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1) การสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
2) การสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 18 ตุลาคม 2563
3) การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 18 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ
1. การสมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกรายการ พร้อมกับธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาละ 300 บาท และค่าบริการ 20 บาท รวมเงิน
320
บาท สั่ ง จ่ ายในนาม นางสาวนงลั กษณ์ ค าเติ ม โดยจ่ าหน้ าซองถึ ง นางสาวนงลั กษณ์ ค าเติ ม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปลายทางไปรษณีย์แจ้งสนิท)
2. การสมัครทาง Internet ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
ทุกรายการ พร้อมกับชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 300 บาท ที่บัญชีเลขที่ 452-6-00114-7
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (บัณฑิตวิทยาลัย) ธนาคารกรุงไทยสาขายิ่งเจริญปาร์ค
3. สมัครด้วยตนเองที่สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในวันที่กาหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวัน
3.2 หลักฐานการสมัคร
3.2.1 ใบสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3.2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (สวมชุดสูทถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหน้า-หลังพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
3.2.5 ส าเนาใบรายงานผลการเรี ย น (Transcript) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ฉบั บ ภาษาไทย
จานวน 2 ชุด ซึ่งเป็นฉบับที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีใบรายงานผลการศึกษาฉบับ
ภาษาไทยอนุโลมให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษได้
3.2.6 สาเนาหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
(กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา)
3.2.7 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีหลักฐานต่อไปนี้
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสั ญญาจ้างให้ ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับ การสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรื อ
สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน
กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และ
คาสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
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(2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ
ฉบับใหม่แล้ว
ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา
จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กาหนดการและสถานที่ตดิ ต่อ
กาหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังตารางต่อไปนี้
สถานที่ติดต่อ สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โทร. 045-352097 มือถือ 062-4249400
รายการ

กาหนดการ
ภาคเรียนที่ 2/2563
2 ต.ค. 2563 – 18 ต.ค.2563

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษา
2. การรับสมัคร
2.1 สมัครทางไปรษณีย์
2 ต.ค. 2563 – 16 ต.ค.2563
2.2 สมัครทาง Internet
2 ต.ค. 2563 – 18 ต.ค.2563
2.3 สมัครด้วยตนเอง
2 ต.ค. 2563 – 18 ต.ค.2563
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบและสถานที่สอบ
ภายใน 21 ต.ค.2563
4. การทดสอบข้อเขียน
24 ต.ค.2563
5. การสอบสัมภาษณ์
24 ต.ค.2563
6. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายใน 28 ต.ค.2563
7. การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ
31 ต.ค.2563
8. เริ่มการเรียนการสอน ภาคพิเศษ
12 ธ.ค.2563
หมายเหตุ กำหนดกำรเปิดภำคเรียนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ตามที่สาขาวิชากาหนด)

ตารางการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ภาคเรียนที่ 2/2563
เวลา

วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
24 ตุลาคม 2563

09.00-10.30 น.
ความรูท้ างวิชาการ
ตามสาขาวิชาที่สมัคร

13.30 - 16.00 น.

สถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
โปรดตรวจสอบในบัตรประจาตัวผูส้ มัคร
ตามสาขาวิชาที่สมัคร หรือในประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
อีกครั้งหนึ่ง
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การประกาศผลการทดสอบ
ภาคเรียนที่ 2/2563
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และทาง Internet (www.graduate.ubru.ac.th)
โทร. (045) 352000-29 ต่อ 3016 หรือ 352097 Fax. (045) 352120 มือถือ 062-4249400

การรายงานตัว
การรายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าศึกษา
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
08.00 – 10.00 น.
:
10.00 – 12.00 น.
:
13.00 – 16.00 น.
:

ภาคเรียนที่ 2/2563
รายงานตัว
ปฐมนิเทศรวม
ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชา

การเริ่มการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

