






หลักเกณฑการสมัครเขารับการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และ 

ระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549 

………………………………………………………. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดสุิตในการจัดทําหลักสตูรและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย และหลกัสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา             

เพ่ือสนับสนุนขาราชการโดยจัดใหมีการศึกษาตามภูมิภาคและเครือขายทัว่ประเทศ  
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
รายละเอียดหลักสูตร 
1. ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวนหนวยกิต              
171 หนวยกิต หลักสูตร 5 ป ใชเวลาการศึกษา 3 ปครึ่ง เปนการเรียนแบบไตรภาค                     ( 
1 ป มี 2  ภาคเรียน และภาคฤดูร อน) รวม 10 ภาคเร ียนๆ ละ 16 สัปดาห เร ียนในวันเสาร               
และอาทิตย  
2. ศูนยการศึกษา ประกอบดวย ศูนยการศึกษา 59 ศูนย (59 จังหวัด) (สําหรับจังหวัดที่ไมเปน        
ศูนยเรียน หากมีผู สมัครเขาศึกษาเพียงพอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปดศูนยเร ียนเพื ่ออํานวย               
ความสะดวก) รายละเอียดศูนยการศึกษาตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ทั้งนี้ หากศูนยการศึกษาที่มีจํานวน
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัครเรียน ไมถึง 20 คน ขาราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะตองเรียนในจังหวัดใกลเคียงแทน  ซึ่งทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จะไดแจงใหทราบตอไปในภายหลัง   
3. การสมัครเขารับการศึกษา ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทั้งในสวนภูมิภาคและ            
สวนกลางสามารถสมัครเรียนตามศูนยการศึกษา 59 ศูนย ไดตามความประสงคที่จะเขารับการศึกษา 
เพียง 1 แหงเทานั้น  โดยยื่นใบสมัครได ณ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยการศึกษา  
ซึ่งจะเปนผูดําเนินการคัดเลือกเองตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
กําหนดไว 
คุณสมบัติผูสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ สาขาการศึกษาปฐมวยั     

1. เปนขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือลูกจางประจําของ กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.ขึ้นไป จากสถานศึกษา  
ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ ก.พ. โดยไมจํากัดสาขา กรณีมีวฒิุการศึกษาสงูกวา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.สามารถเทียบโอนหนวยกติได 
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3. มีประวตัิการทํางานและความประพฤติดี 
4. สามารถเขาเรยีนไดตลอดหลักสูตร 
5. มีประสบการณรับราชการไมนอยกวา 3 ป และปฏบิัตงิานในกรมสงเสริมการ 

ปกครองทองถิ่นไมนอยกวา 1 ป 
6. อายุไมเกิน 54 ป บริบูรณในวันปดรับสมัคร 

 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
1 .  ระยะ เวลาการศ ึกษา  หลักสู ต รครุ ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริ หารการศึ กษา                
จํานวนหนวยกิต 45 หนวยกิต มีระยะเวลาการศึกษา 2 ป เปนการเรียนแบบ Block Course           
เรียนในวันเสารและอาทิตย กรณีมีผูมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
และกรณีผูมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา 1 ป 
2. ศูนยการศึกษา ประกอบดวย ศูนยการศึกษา 12 ศูนยการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้  หากศูนย
การศึกษาใดมีจํานวนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัครเรียน ไมถึง 5 คน ขาราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นจะตองเรียนในศูนยการศึกษาอื ่นแทนซึ ่งทางกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดแจงใหทราบตอไปในภายหลัง  โดยในระดับปริญญาโท มี
เครือขายการเรียนการสอน ดังน้ี 
 

ศูนยที่ ศูนยการศึกษา ศูนยที่ ศูนยการศึกษา 
1 จังหวัดเชียงใหม 7 จังหวัดปราจีนบุรี 
2 จังหวัดพิษณุโลก 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3 จังหวัดนครสวรรค 9 จังหวัดชลบุรี (พัทยา)   
4 จังหวัดอุดรธานี 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ศูนยหัวหิน) 
5 จังหวัดอุบลราชธาน ี 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 
6 จังหวัดนครราชสีมา 12 จังหวัดสงขลา 

   

3. การสมัครเขารับการศึกษา ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทั้งในสวนภูมิภาคและ            
สวนกลางสามารถสมัครเรียนตามศูนยการศึกษา 12 ศูนย ไดตามความประสงคที่จะเขารับการศึกษา 
เพียง 1 แหงเทานั้น  โดยยื่นใบสมัครได ณ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยการศึกษา  
ซึ่งจะเปนผูดําเนินการคัดเลือกเองตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
กําหนดไว 
 
                /คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติผูสมัครระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา 
  1. เปนขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไดรับการรับรองจาก ก.พ.  
  3. มีประวตัิการทํางานและความประพฤติดี 
  4. อายุไมเกิน 54 ป บริบูรณ ในวันปดรบัสมัคร 
  5. สามารถเขาเรียนไดตลอดหลักสูตร  (ใชเวลาศึกษาในวันเสาร - อาทิตย) 
  6. มีประสบการณในการรับราชการ ไมนอยกวา 3 ป และปฏิบัติงานในสังกัด              
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันปดรับสมัคร 
 

ข้ันตอนการสมัครเขารับการศึกษา 
1. ผูประสงคจะสมัครเขารับการศึกษา ตองกรอกแบบฟอรมใบสมัครใหครบถวน          

กอนนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาคใหเสนอผาน    
ทองถิ่นจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดลงนามรับรอง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสวนกลาง
ใหเสนอผานผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรืออธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงนามรับรอง กอนยื่นใบสมัคร ณ ศูนยการศึกษาที่ประสงคจะสมัคร 
  2. สําเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ชุด และหรือสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถกูตอง  
  3. ติดรูปถาย ขนาด 1 น้ิว ในใบสมัคร ถายมาแลวไมเกนิ 6 เดือน 
  4. การรับสมัครในระดับปริญญาโท ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนศูนยการศึกษา
ทั้ง 12 ศูนย เปนเจาภาพในการรวบรวมขอมูลและดําเนินการคัดเลือก โดยให ดําเนินการรับสมัคร          
ในระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549   ดําเนินการ สอบสัมภาษณ              
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2549  
  5. การรับสมัครในระดับปริญญาตรี ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนศูนยการศึกษา
ทั้ง 59 ศูนย (59 จังหวัด) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 เปนเจาภาพในการรวบรวมขอมูลและ             
ดํา เนินการคัดเลือกโดยให  ดําเนินการรับสมัครในระหวางวันที่  16  ตุลาคม  2549 ถึง                    
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ดําเนินการ สอบสัมภาษณในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2549  

6. การแจงผลการคัดเลือก 
- ระดับปริญญาตรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่ เปนศูนยการศึกษาทั้ง 59 ศูนย                

(59 จังหวัด )  ใหแจงผลผูผานการคัดเลือก  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได รับทราบ                
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ทางโทรสารหมายเลข 0-2243-6637 และทาง E- mail address : 
ThailocalHR @ Yahoo.co.th ใชโปรแกรม Microsoft  Excel  ตัวอักษร Browallia  New ขนาด 16  
(ตามแบบบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย)              
หากไมมีขาราชการประสงคเขารับการศึกษาใหแจงทางกองการเจาหนาที่ไดรับทราบดวย  
           /ระดับ… 
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- ร ะดั บป ริ ญญา โท  ใ ห สํ า นั ก ง า นท อ ง ถิ่ น จั ง ห วั ด ที่ เ ป น ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า                
ทั้ ง  12  ศูนย  แจ งผลผู ผ านการคัด เลื อก  ใหกรมส ง เสริมการปกครองทองถิ่ นได รับทราบ                
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ทางโทรสารหมายเลข 0-2243-6637 และ ทาง E- mail address :  
ThailocalHR @ Yahoo.co.th ใชโปรแกรม Microsoft  Excel ตัวอักษร Browallia  New ขนาด 16  
(ตามแบบบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา)  

ทั้งน้ี เม่ือกองการเจาหนาที่ไดรับการแจงผลการคัดเลือกแลวจะรวบรวมรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกเสนออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือประกาศผลการคัดเลือกใหไดทราบตอไป 

หลักเกณฑการเขารับการศึกษา 
1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเปนผูคัดเลือก โดยการสัมภาษณ                

การประเมินผลจากผูบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลัง 3 ป อายุราชการ ระดับตําแหนง               
ใหกระจายเรียนตามศูนยการศึกษาตางๆตามสัดสวนจํานวนขาราชการ  

2. ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา จะไดรับสิทธิ์ในการยกเวนคาเลาเรียน คาธรรมเนยีม  
การศึกษา ตลอดหลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใหถือวากรมสงเสริม     
การปกครองทองถิ่นเปนผูใหทุนการศึกษา เวนแตกรณีตองเรียนซ้ํา (Regrade)  ผูศึกษาตองรับผิดชอบ
คาใชจายเอง 

3. ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองกลับมาปฏบิตัิหนาที่ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน 
เวลาติดตอกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 สําหรับปริญญาตรี ไมนอยกวาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ศึกษา โดยตองทําสัญญาไว
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หากผูไดรับการคัดเลือกผิดสัญญาตองชดใชเงินหนึ่งเทาของจํานวน
ทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทันที ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกกลับมา
ปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดตามสัญญาก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสัดสวน     

3.2 สําหรับปริญญาโท ไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาทีศ่ึกษาโดยตองทําสัญญาไว 
กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หากผูไดรับการคัดเลือกผิดสัญญาตองชดใชเงินสองเทาของจํานวน
ทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทันที ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกกลับมา
ปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดตามสัญญาก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสัดสวน     
หลักเกณฑการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน  

1. การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ และคุณสมบัติพ้ืนฐานตางๆ 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) และปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ 279/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ซ่ึงไดแจงใหทราบแลว แนบตามหนังสือ                
ดวนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว 1123 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เร่ืองการรับสมัครขาราชการเขารับ        
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) และปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา)        
(รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549) 
           /1.1… 
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1.1 ระดับปรญิญาตร ี
- ขาราชการสวนภูมิภาค อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูแตงตั้ง 

คณะกรรมการคัดเลือก ไมนอยกวา 2 คน ประกอบดวย  
(1) ทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวดั      เปนกรรมการ 
(2) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคล   เปนกรรมการและเลขานุการ 
      ของ สถจ.ทุกจังหวัด  

   ทั้งน้ี หากหัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ไมอยูหรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหทองถิ่นจังหวัดมอบหมายใหหัวหนากลุมอ่ืน ในสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนั้น
ปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร 

1.2. ระดับปรญิญาโท 
- ขาราชการสวนภูมิภาค อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูแตงตั้ง 

คณะกรรมการคัดเลือก ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย  
(1) ทองถิ่นจังหวดัที่เปนสถานที่ตั้งของเครือขายศูนยการศึกษา เปนกรรมการ 

หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบั 7   
(2) ทองถิ่นจังหวัดที่เปนจังหวัดในเครือขายศูนยการศกึษา  เปนกรรมการ 
     จํานวน 2 คน 
(3) หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ 
      ของ สถจ.ที่เปนสถานทีต่ั้งของเครือขายของศูนยการศึกษา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไมมีสิทธิสมัครเขารบัการคัดเลือกใหทองถิ่นจังหวัดที่เปน 
ผูดําเนินการ (จังหวัดเจาภาพ) เปนประธานกรรมการคัดเลือกในแตละศูนยการสมคัร กรณีทองถิ่น
จังหวัดเจาภาพ ไมอยูหรือไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ดใหทองถิ่นจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่ลําดับถดัมา  
เปนประธานแทน หากหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ 
หนาที่ไดจังหวัดมอบหมายใหหัวหนากลุมอ่ืน ในสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนั้นปฏิบตัิหนาที่แทนตามที่ 
เห็นสมควร                                                                                                                                  

3. ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สามารถสมัครเรียน                
ในศูนยการศึกษาใดก็ไดตามที่ผูเรียนมีความประสงคที่จะเรียน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ตามรายละเอียดในการสมัครขางตน 

 
     4. วิธีการคัดเลือก  

- คัดเลือกโดย คณะกรรมการที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        
แตงตั้ง โดยการสัมภาษณ การประเมินผลจากผูบังคับบัญชาอายุราชการ  ระดับตําแหนง และ           
การเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลัง 3 ป โดยใหกระจายเรียนตามศูนยการศึกษาตางๆตาม สัดสวนจํานวน
ขาราชการ ดังน้ี  

 
           /ประเด็น… 
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ประเด็น นํ้าหนัก 
สอบสัมภาษณ 50 % 

การประเมินผลจากผูบังคบับัญชา 20  % 
อายุราชการ 10 % 
ระดับตําแหนง 15  % 

 เงินเดือนยอนหลัง 5% 
รวม 100% 

 

 5. เกณฑการตัดสิน 
     -  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 และใหขึ้นบัญช ี

ผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนที่สอบไดโดยเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบไดโดยเรียงคะแนนจาก
มากไปหานอยคิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เหลือใหขึ้นบัญชี
สํารองไว 
 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 























ใบสมัครเขารับการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ประวัติสวนบุคคล 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/)…………………………………นามสกุล…………………………………………… 
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………….................................ระดับ………………

เมื่อ……………………………………รวมเวลา………...ป…………เดือนกอง/สํานัก/สํานักงานทองถิน่
จังหวัด…………………………………………. 

3.  เกิดวันที่……..….เดือน………………………….พ.ศ……….….. อายุ………..…ป…………….…เดือน  
4.  สถานภาพ   โสด   สมรส   อื่น   ๆ 
5.  วุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือเทียบเทา………………………………สถาบัน………………………….. 
     ปริญญาตร/ีสาขา…………………………………..……………..สถาบัน……………………….….. 
6.  วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ….……………………………………..…อายุราชการ…………ป…………เดือน  
7.  เงินเดือนปจจุบัน…………………..……บาท (ณ วันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………) 
8. การไดรับบําเหน็จยอนหลัง 3 ป (รวม............................ขั้น) 
 

1 ตุลาคม 2546…………ขั้น                   1 เมษายน 2547…………ขั้น           
1 ตุลาคม 2547…………ขั้น                   1 เมษายน 2548…………ขั้น            
1 ตุลาคม 2548…………ขั้น                   1 เมษายน 2549..............ขั้น 
 

ประสงคสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรปริญญา……………………………………………………………………  
ณ  ศูนยการศึกษาจังหวัด………………………………..………ลักษณะงานที่ทํา………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โอกาสในการนาํความรูไปใชในอนาคต………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูที่ติดตอ…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………มือถือ.………………….….…… 
ผูที่ไดรับการคดัเลือกตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาที่ศึกษา โดยตองทําสัญญาไวกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ หากผูไดรับการคัดเลอืกผิด
สัญญา ตองชดใชเงินหนึ่งเทาของจํานวนทนุดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่อีกดวย 
ในกรณีที่ผูไดรบัการคัดเลือกกลับมาปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดตามสัญญาก็ ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใช
ลงตามสวน 
 ขอรับรองขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ  หากมีการตรวจพบวาขอความขางตน
เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ยกเลิกใบสมัครและดําเนินการทางวินัยฟองรอง
คดีอาญา 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 
               (………………………………………………………….)

  ตําแหนง…………………………………………………………… 
 

ปริญญาตรี 
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สําหรับผูบังคบับัญชา  (ทองถิ่นจงัหวัด/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง) 
ชื่อ…………………………………………………………………. 
นามสกุล……………………………………………………………………………. 
เปนผูบังคับบญัชาของนาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ……………………………………… 

 
ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนประเมนิ 

ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 10  
ความคิดสรางสรรค 5  
ความประพฤติในการปฏิบัติงาน 5  

รวม 20  
 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/………………………………………………………เปนผูมีคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑในการสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรดังกลาว 
 
  (ลงชื่อ)………………………………………………………………. 
         (…………………………………………………………..) 
  ตําแหนง…………………………………………………………….. 
 
สําหรับเจาหนาที ่
ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน/หลักฐานของผูสมัครแลว 

 คุณสมบัติครบถวนตามหลกัเกณฑ 

 ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

 หลักฐานครบถวนตามกําหนด 

 หลักฐานไมครบถวนตามกําหนด 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
       (…………………………………………………………..) 
ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 
         
 
 
 
 

             ขอรับรองวาบุคคลขางตนเปนผูมี           
คุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการศกึษา     
หลักสูตรดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………………………. 
             (…………………………………………………………..) 
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด……………………………… 
    (กรณีปฏิบัติหนาที ่สนง.ทองถ่ิน จังหวัด/อําเภอ) 



 
ใบสมัครเขารับการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

 

ประวัติสวนบุคคล 
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/)…………………………………นามสกุล…………………………………………… 
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………….................................ระดับ………………

เมื่อ……………………………………รวมเวลา………...ป…………เดือนกอง/สํานัก/สํานักงานทองถิน่
จังหวัด…………………………………………. 

3.  เกิดวันที่……..….เดือน………………………….พ.ศ……….….. อายุ………..…ป…………….…เดือน  
4.  สถานภาพ   โสด   สมรส   อื่น   ๆ 
5.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตร/ีสาขา…………………………………..…สถาบัน……………………….…… 
     ปริญญาโท/สาขา…………………………………………………….สถาบัน………………….……… 
6.  วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ….……………………………………..…อายุราชการ…………ป…………เดือน  
7.  เงินเดือนปจจุบัน…………………..……บาท (ณ วันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………) 
8. การไดรับบําเหน็จยอนหลัง 3 ป (รวม............................ขั้น) 
 

1 ตุลาคม 2546…………ขั้น                   1 เมษายน 2547…………ขั้น           
1 ตุลาคม 2547…………ขั้น                   1 เมษายน 2548…………ขั้น            
1 ตุลาคม 2548…………ขั้น                   1 เมษายน 2549..............ขั้น 
 

ประสงคสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรปริญญา……………………………………………………………………  
ณ  ศูนยการศึกษาจังหวัด………………………………..………ลักษณะงานที่ทํา………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โอกาสในการนาํความรูไปใชในอนาคต………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูที่ติดตอ…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………มือถือ.………………….….…… 
ผูที่ไดรับการคดัเลือกตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ติดตอกันไมนอยกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่ศึกษา โดยตองทําสัญญาไวกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ หากผูไดรับการคัดเลอืกผิด
สัญญา ตองชดใชเงินสองเทาของจํานวนทนุดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่อีกดวย 
ในกรณีที่ผูไดรบัการคัดเลือกกลับมาปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดตามสัญญาก็ ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใช
ลงตามสวน 
 ขอรับรองขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ  หากมีการตรวจพบวาขอความขางตน
เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ยกเลิกใบสมัครและดําเนินการทางวินัยฟองรอง
คดีอาญา 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………….. 
               (………………………………………………………….)

  ตําแหนง…………………………………………………………… 

ปริญญาโท 
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สําหรับผูบังคบับัญชา  (ทองถิ่นจงัหวัด/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง) 
ชื่อ…………………………………………………………………. 
นามสกุล……………………………………………………………………………. 
เปนผูบังคับบญัชาของนาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ……………………………………… 

 
ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนประเมนิ 

ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 10  
ความคิดสรางสรรค 5  
ความประพฤติในการปฏิบัติงาน 5  

รวม 20  
 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/………………………………………………………เปนผูมีคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑในการสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรดังกลาว 
 
  (ลงชื่อ)………………………………………………………………. 
         (…………………………………………………………..) 
  ตําแหนง…………………………………………………………….. 
 
สําหรับเจาหนาที ่
ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน/หลักฐานของผูสมัครแลว 

 คุณสมบัติครบถวนตามหลกัเกณฑ 

 ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

 หลักฐานครบถวนตามกําหนด 

 หลักฐานไมครบถวนตามกําหนด 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
       (…………………………………………………………..) 
ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 
         
 

             ขอรับรองวาบุคคลขางตนเปนผูมี          
คุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการศกึษา     
หลักสูตรดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………………………. 
             (…………………………………………………………..) 
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัด……………………………… 
    (กรณีปฏิบัติหนาที ่สนง.ทองถ่ิน จังหวัด/อําเภอ) 



 
                          สิ่งที่สงมาดวย 4         

(ปริญญาตร-ีปฐมวัย)   
          แบบบัญชีสรุปรายชื่อผูผานการคัดเลือกในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติสาขาการศกึษาปฐมวัย 

รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549  (เรียงตามลําดับคะแนน) 
 
ศูนยการศึกษาจังหวัด……………………………………….. 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
ลําดับสํารอง 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
(ลงชื่อ)………………………………………  

               (…………………………………………) 
                                ทองถิ่น จว………………………………………….. 

           วันที่……..เดือน………………..พ.ศ.2549 
                                                          (ผูดําเนินการเปนเจาภาพการรับสมัคร) 

 
 
 

หมายเหตุ-สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนศูนยการศึกษาของเครือขายการเรียนการสอนทั้ง 59 ศูนย 
เปนเจาภาพในการดําเนินการคัดเลือก (ระดับปรญิญาตรี)  
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 4        
        (ปริญญาโท-บริหารการศึกษา) 

แบบบญัชีสรปุรายชื่อผูผานการคัดเลือกในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549  (เรียงตามลําดับคะแนน)  

 
ศูนยการศึกษาจังหวัด…………………………………………… 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
ลําดับสํารอง 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………  
               (…………………………………………) 

                               ทองถิ่น จว………………………………………….. 
           วันที่……..เดือน………………..พ.ศ.2549 

    (ผูดําเนินการเปนเจาภาพการรับสมัคร) 
 
 
หมายเหตุ-สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่เปนศูนยการศึกษาของเครือขายการเรียนการสอนทั้ง 12 ศูนย 
เปนเจาภาพในการดําเนินการคัดเลือก (ระดับปรญิญาโท)  
 
 




