






สมัครเรียนศูนยศึกษา............................................... 

       

 

 

        

           เลขที่...................................... 

        ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา 

           ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 

              ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                                       กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  รุนที่ 4 ปการศกึษา 2552 

 

1. ชื่อผูสมัคร (นาย,นาง,นางสาว)...........................................นามสกุล............................................. 
2. วัน เดือน ป เกิด.....................................................................................อายุ.................. ป.................เดือน 

สถานที่เกิด........................................................................................................................................................................... 

สัญชาติ.........................................................................................................................ศาสนา............................................. 

3. ภูมิลําเนาผูสมัคร จังหวัด................................................................................................................................................ 

4. ที่อยูที่สามารถติดตอได................................................................................................................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร.....................................................มือถือ...................................... 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………...... 

5.  ที่อยูถาวร........................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท..............................................................................................โทรสาร..................................................................... 

6. สถานภาพการทํางาน (โปรดเลือก 1. หรือ 2. พรอมทั้งทําเครื่องหมาย / ลงใน  

 1. พนักงาน/ ขาราชการประจํา/ ลูกจาง  2. ขาราชการการเมือง (ผูบริหาร/สมาชิกสภา) 
 

ตําแหนง.................................................................................. 

สังกัด...................................................................................... 

วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ(ทองถิ่น)................................... 

รวม............ป.............เดือน เงินเดือนปจจุบัน....................บาท 

ขั้นเงินเดือนยอนหลัง        2551..............................ขั้น 

                                        2550…………………..ขั้น 

                                        2549…………………..ขั้น 

(ใหระบุ  1 ขั้น , 1.5 ขั้น , 2 ขั้น) 

 

 

  (การนับระยะเวลา นับถึงวันศุกรที่ 6 มนีาคม 2552) 

 

ตําแหนง.................................................................................. 

สังกัด...................................................................................... 

วัน/เดือน/ป ที่เริ่มดํารงตําแหนงปจจุบัน................................... 

รวม............ป.............เดือน                                       

(ใหแนบสํ าเนาหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ งของ กกต . ,  

กรณีที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก ใหระบุวาระของนายก) 

เคยดํารงตําแหนงการเมืองทองถิ่น 

1..................................................รวม............ป.............เดือน  

2..................................................รวม............ป.............เดือน  

3..................................................รวม............ป.............เดือน  
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7. .สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................................... 

    โทรศัพท...........................................................................................โทรสาร......................................................................... 

8.   สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทจาก  (มหาวิทยาลัย).............................................................................................................. 

    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 

    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 

9.  สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีจาก  (มหาวิทยาลัย).............................................................................................................. 

    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 

    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ ถาขาพเจาไดเปนนักศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอบังคับของโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทุกประการ 

 

ลงชื่อ................................................................................ผูสมัคร 

(........................................................................) 

วันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ............................. 

 พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร       

การศึกษา  ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ประจํารุนที่ 4 ปการศึกษา 2552 ดังตอไปนี ้

 ขอใหผูสมัครทําเครื่องหมาย  / ลงใน    พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบบัที่แนบมาพรอมนี ้

   ใบสมัคร 

   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรอง จาก ก.พ. และใบแสดงผลการศึกษา 

      (Transcript)  

   สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  กรณีขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา( นายก อบจ. , นายกเทศมนตร ี, นายก อบต. แลวแตกรณี)  

   รูปถายหนาตรง 1.5 х 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  

   สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

   สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

   สําเนาใบทะเบียนสมรสหรือสําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตัวหรอืชื่อสกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) 

   ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 

   สําเนาใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด  

               8250 บจม. ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูสมัคร 

(..............................................................................) 

วันที่............... เดือน.......................................พ.ศ.................... 

 

 



 

 

การตรวจสอบของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

 1.  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดตรวจสอบคณุสมบัติตาง ๆ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ............................... 

....................................................................ตําแหนง..................................................สังกัด(อปท.)............................................ 

o ถูกตองครบถวน 

o ไมถูกตอง เนื่องจากขาดหลักฐาน 

.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 2.  ตรวจสอบแลว (ชื่อ อปท.).....................................................................มีรายได................................................บาท 

 3.  จํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาตามสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (2,4,6 หรือ 8 คน) 

o ถูกตองครบถวน 

o ไมถูกตอง เนื่องจาก 

.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

       (ลงชื่อ)...............................................................เจาหนาที่ 

        (.............................................................) 

       ตําแหนง.......................................................................... 

       (ลงชื่อ)...............................................................ผูตรวจสอบ/รับรอง  

        (.............................................................) 

       ตําแหนง ทองถิ่นจังหวัด....................................................... 

            วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. ............. 





 
 

ขอแนะนําการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา  

รุนที่ 4 ปการศึกษา 2552 
........................................ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
1.1 ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรองจาก  ก.พ. 
- มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคงเหลือไมนอยกวา 2 ปนับตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2552 

1.2 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรองจาก ก.พ. 
-   มีประสบการณทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับ

ถึงวันปดรับสมัคร (วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552) 
 

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัคร 1 ฉบับ ซ่ึงกรอกรายละเอียดอยางครบถวน ถูกตอง 
2.2 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (ตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยนายก อปท. ลงนามเทานั้น) 
2.3 รูปถายหนาตรง 1.5x2 น้ิว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 
2.4 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรองจาก ก.พ

และใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ชุด (ใหนําฉบับจริงแสดงตอเจาหนาที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด) 

2.5 สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) กรณีเปนขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.6 สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2.7 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
2.8 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว -  ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อ

สกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
2.9 ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
2.10 สําเนาใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ       

(บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 8250 บจม. ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) โดยใหนํา
ตัวอยางแบบฟอรมการโอนเงินไปแสดงตอธนาคาร 



รอม/หน.ประสูตร/มสด.ท้ังหมด/คม.3/ปฏิทินการศึกษา คม.3 

ปฏิทินการศกึษาโครงการความรวมมอืทางวิชาการ 
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา 
รุนที่ 4 

วัน/เดือน/ป รายการ สถานที่/ผูดําเนินการ 
วันอังคารที่ 30 ม.ค.  ถึง 
วันพุธที่ 4 ก.พ. 52 
 

- จัดทําเอกสารแจงทองถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับการ
รับสมัครโครงการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา รุนที่ 4 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันอังคารที่ 10 ก.พ. 52 
ถึงวันศุกรที่ 6 มี.ค. 52 
 

- เลือกสรรผูไดรับทุนและรบัสมัครเขาศึกษาใน
หลักสูตร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ตนสังกัด และสํานักงานทองถิ่น
จังหวัด 

วันจันทรที่ 9 – วันพุธที่ 11 
มี.ค. 52 
 

- พิจารณาคุณสมบัติผูมีสทิธิสอบคัดเลอืกและ
เอกสารหลักฐานตางๆ  

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

วันศุกรที่ 13 มี.ค. 52 - ทองถิ่นจังหวัดสงใบสมัครพรอมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ใหสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

วันจันทรที่ 16 - วัน
พฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 52 

- ตรวจสอบคณุสมบัติผูมีสทิธิสอบคัดเลอืกและ
เอกสารหลักฐานตางๆ และจัดทําบัญชีรายชื่อ   
ผูมีสิทธิสอบ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

วันศุกรที่ 20 มี.ค. 52 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
(สัมภาษณ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตและ    
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันเสารที่ 28 – วันอาทิตย  
ที่ 29 มี.ค. 52 

- สอบคัดเลือก (สัมภาษณ) ศูนยการศึกษาทั่วประเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. 52 - ประกาศผลผู มีสิทธิ์ เขาศึกษาในหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
รุนที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต และ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันศกุรที่ 3 – วนัศุกรที่ 24 
เม.ย. 52 
 

- โอนเงินคาลงทะเบียน ผูไดรับการคดัเลือกเขาศึกษา 

วันเสารที่ 25 เม.ย.  52 
 

- ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

วันเสารที่ 2 พ.ค. 52 
 

- วันเปดเรียน ศูนยการศึกษาทุกศูนยทัว่ประเทศ 

 



ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตามโครงการความรวมมือระหวาง  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศูนยการศึกษาหลัก 
ปริญญาโท  

สถานที่จดัการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาโท 

   1.  เชียงใหม  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(ศูนยการเรียนนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ต.ชางคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

    2.  พิษณุโลก  

 

 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิษณุโลก 

(บริเวณโรงแรม ลาพาโลมา)  เลขที่ 103/8  ถนนศรีธรรมไตรปฎก  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท  05-525-8445 

 

   3.  นครสวรรค ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครสวรรค   

เลขที่  910/2  ม.9  นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค  

 

   4.  สุพรรณบุรี 

 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยสุพรรณบุรี    

เลขที่ 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง  

จ.สุพรรณบุรี   โทร 035-550-593 

 

    5.  ปราจีนบุรี   

 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปราจีนบุรี 

(โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรี) 97 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000  

โทรศัพท  037-200-691 , 037-215-872 

 

   6. นครราชสีมา   

 

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หองประชุมอาคารอํานวยการ 

ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เลขที่ 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  

  7. อุดรธานี 

 

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(วิทยาลัยสันตพล) 

เลขที่ 299/1 ถนนอุดร - สกล หมูที่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทรศัพท 0-4232-3464  

โทรสาร 0-4220-4263 

 8.  อุบลราชธานี   ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     

(โรงเรียน เทศบาล 2 (หนองบัว)  ) อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 

  9.  ชลบุรี   

 

 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ-สวนดุสิต ศูนยชลบุรี 

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี  80/90 ม.3  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 

โทรศัพท   0-3827-4364 / 0-3827-4361 

 



  

 
ศูนยการศึกษาหลัก 

ปริญญาโท  
สถานที่จดัการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาโท 
  10.  ประจวบคีรีขันธ  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน     

(สถาบันการบินพลเรือน)  ต.บอฝาย อ.หัวหิน    จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 

โทรศัพท  032-522-510  /  032-522-506 

 

11. สุราษฎรธานี  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(โรงแรมไดมอนดพลาซา )  83/27 ถ.ศรีวิชัย ม.2ต.มะขามเตี้ย  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  โทร 077-205-333 -52 

 

12. สงขลา  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)  อ.เมือง จ.สงขลา 
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