กรมส่งเส
เสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนคครราชสีมา เขตตดุสิต
กรุงเทพพฯ ๑๐๓๐๐

ที่ มทท ๐๘๐๗.๓/ ว๘๖๘
ว

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒
เรื่อง

การรับสมััครนักศึกษาเขข้าศึกษาในหลลักสูตรศึกษาศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาารศึกษาปฐมวัวัย
ตามโครงกการความร่วมมือระหว่างกรรมส่งเสริมการรปกครองท้องถิ
ง ่น กับมหาวิวิทยาลัยราชภัภัฎสวนดุสิต
ปีการศึกษา
ษ ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชกาารจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่สส่่งมาด้วย ๑.
๑ ขั้นตอนการรรับสมัครฯ

จํานวน ๑ แผ่น

๒ ประกาศมหหาวิทยาลัยราาชภัฎสวนดุสติ เรื่องการรับสมัครนักศึกษษาฯ จํานวน ๑ แผ่น
๒.
๓ สัญญาการรรับทุนและสัญญญาค้ําประกัน
๓.

จํานวน ๑ ชุด

ตตามที่กรมส่งเสริ
เ มการปกคครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิวิทยาลัยราช ภัฎสวนดุสิต จัดการเรียน
น การศึกษาา
การสสอนหลักสูตรศึศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาาการศึกษาปฐฐมวัย ซึ่งได้เปิดการเรียนกการสอนในศูนย์
ทั่วปรระเทศ รวม ๖ รุ่น นั้น
กกรมส่งเสริมกาารปกครองท้อองถิ่น ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏฏสวนดุสิตว่า ได้มีประกาศศ
มหาวิวิทยาลัยราชภัภัฎสวนดุสิต เรืรื่อง การรับส มัครนักศึกษาาเข้าศึกษาในหหลักสูตรศึกษษาศาสตรบัณฑิฑต สาขาวิชา
การศึศึกษาปฐมวัย ตามโครงการรความร่วมมืออระหว่างกรมส่งเสริมการปปกครองท้องถิถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดดุสิต ปีการศึกษา
ก ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดดยสามารถสมมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ ต
wwww.dusitcenteer.org ระหวว่างวันจันทร์ททีี่ ๒ - วันจันทร์
ท ที่ ๓๐ มิถนายน
ุน ๒๕๕๗๗ และส่งเอกสสาร/หลักฐานน
ประกกอบการสมัครทางไปรษณี
ณีย์ ส่งมาที่ สํ านักงานประะสานโครงการ รมป. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏสวนดุสิต
เลขที่ ๒๙๕ อาคารร ๑๓ ชั้น ๒ ถนนนครราชสี
ถ
สีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๐๓๐๐ ภายในนวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายนน
๒๕๕๗๗ รายละเอียดตามประกาศศมหาวิทยาลัยยราชภัฏสวนดดุสิต ดังกล่าวข้างต้น
จึ ง เรี ย นมาเพืพื่ อ โปรดทรา บและขอคว ามอนุ เ คราะะห์ ป ระชาสั มมพั น ธ์ ใ ห้ อ งค์ค์ ก รปกครองง
ส่วนท้ท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป
ขอแแสดงความนับถื
บอ

(นายยวัลลภ พริ้งพงงษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกคครองท้องถิ่น
ล องถิ่น
สถาบับันพัฒนาบุคลากรท้
โทร ๐๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๓๓
โทรสาาร ๐-๒๕๑๖--๒๑๐๖-๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2557

..........................................
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา
2557 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจและทั่วไป ไม่รวมจ้างเหมา) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่องนับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.2 อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสมัคร
1.3 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557
1.4 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า
ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัคร
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกหรือสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย
2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.1 หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เป็ น ผู้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล การ
ปฏิบัติงานและหลักฐานที่ใช้สมัครเข้ารับการศึกษา โดยการรับรองและอนุมัติให้สมัครเข้ารับการศึกษาได้
ซึ่งเป็นดุลพินิจชี้ขาดจากหน่วยงานต้นสังกัดให้มาดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
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2.2 ผู้สมัครดําเนินการสมัครผ่าน www.dusitcenter.org
2.3 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ สํานักงานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เลขที่ 295 อาคาร 13 ชั้น 2 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
2.4 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ตรวจสอบรายชื่ อ และเอกสารการสมั ค ร ตามหลั ก เกณฑ์
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
2.5 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด สอบ
เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
2.6 มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสอบ และยืนยันการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
2.7 มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อนักศึกษา และกําหนดรายงานตัวตามสถานศึกษาที่กําหนดไว้
3. หลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีหลักการในการจัดการดังนี้
3.1 เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เป็นหลักสูตรปกติเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป แต่ปรับกระบวนการเรียนรู้ และเทคนิคให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของผู้ดูแลเด็ก
3.2 เป็นการจัดการศึกษา ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา จํานวน 10 ภาคเรียน
3.3 สามารถจัดการศึก ษาร่ วมกั บสถาบั นอุ ดมศึกษาในพื้น ที่ต่ างๆ ที่ กํา หนดไว้ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รีย น
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3.4 จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้โรงเรียน/สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Approach)
ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบการจัดการศึกษาครุศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based
Teacher Education : SBTEd.) โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Work-based Learning
3.5 การจั ด การศึ ก ษาจะอยู่ ใ นการกํ ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการร่ ว มกัน ระหว่า งกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3.6 การจัดงบประมาณการศึกษา สําหรับนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ เป็น
ทุนการศึกษาให้กับผู้ดูแลเด็กตลอดหลักสูตร
4. จํานวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 3,000 คน
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5. กําหนดการการสมัครคัดเลือก
กิจกรรมการสมัครคัดเลือก
การรับสมัคร ผ่าน www.dusitcenter.org
การส่งใบสมัครSDU01 (ที่ผ่านการกรอกจาก
www.dusitcenter.org เท่านั้น) และเอกสาร/
หลักฐานประกอบการสมัคร

ประกาศสถานที่สอบ
จัดสอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1
(จํานวน 40,000 บาท)และค่ าลงทะเบียน 1,200
บาท
ปฐมนิเทศ/รายงานตัวนักศึกษา
แยกตามศูนย์การศึกษา (มหาวิทยาลัยเครือข่าย)
เปิดภาคเรียน ตามศูนย์การศึกษา
(มหาวิทยาลัยเครือข่าย)

รายละเอียด/วัน เดือน ปี
ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2557
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.dusitcenter.org
จะถือวั นประทับตราไปรษณี ย์วันที่ 30 มิถุน ายน
2557 เป็ น วั น สุ ด ท้ า ยของการส่ ง เอกสาร ส่ ง มาที่
“ สํ า นั ก ง า น ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร ร ม ป .
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 295 อาคาร 13
ชั้ น 2 ถนนนครราชสี ม า เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ
10300” ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า เอกสารสมัคร
เรียนโครงการ รมป.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
www.dusitcenter.org
วันที่ 1 กันยายน 2557
ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org

วันที่ 13 กันยายน 2557
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org
วันที่ 20 กันยายน 2557
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org

6. การสมัครและหลักฐานการสมัคร
6.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
6.1.1 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ โ ครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการฯ
www.dusitcenter.org เพื่อทําการสมัคร
6.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (หลังบันทึก
การสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
6.1.3 พิมพ์ (print) ใบสมัคร(SDU01) พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.1.4 พิมพ์ (print) แบบฟอร์มการชําระค่าสมัครเข้าศึกษา จํานวน 300 บาท ไปชําระที่
ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)
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6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
6.2.1 ใบสมัคร(SDU01)โดยต้องมีรหัสผู้สมัครที่ทําการสมัครผ่าน www.dusitcenter.org
(ตามข้อ 6.1.3) ติดรูปถ่าย (ขนาด 1½ นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน) และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.2.2 สําเนาสัญญาจ้างหรือคําสั่งของ อทป.ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.2.3 หนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
6.2.4 หลักฐานการชําระค่าสมัคร 300 บาท (ใบรับชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ)..
จากธนาคารตัวจริง
6.2.5 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)
6.2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6.2.7 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6.2.8 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในเอกสารการ
สมัครไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6.2.9 ซองเปล่าขนาด11 ซม.x 23 ซม.พร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง จํานวน 1 ซอง
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง ใบสมั ค ร(SDU01) เอกสาร/หลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร ตามข้ อ 6.2
ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นมาที่ “สํ า นั ก งานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
เลขที่ 295 อาคาร 13 ชั้น 2 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร) ระบุมุมซอง
ด้านล่างซ้ายว่า เอกสารสมัครเรียนโครงการ รมป.
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.dusitcenter.org
และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 6.2 มาที่
สํานักงานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
หากผูส้ มัครส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัคร
7. การคัดเลือกเข้าศึกษา
7.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามสถานที่สอบที่ผู้สมัครเป็นผู้เลือก
โดยจะประกาศในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เว็บไซต์ www.dusitcenter.org
7.2 วันที่จัดสอบข้อเขียน และรายวิชาที่สอบ
7.2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
7.2.2 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. – 11.00 น. รายวิชาที่ใช้จัดสอบ มีดังนี้
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7.2.2.1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป (150 คะแนน)
(1) ภาษาไทย (15ข้อ)
(2) สังคม
(15ข้อ)
(3) วิทยาศาสตร์ (15ข้อ)
(4) คณิตศาสตร์ (15ข้อ)
(5) ภาษาอังกฤษ (15ข้อ)
7.2.2.2 วัดความถนัดทางด้านวิชาชีพครู 50 ข้อ (50 คะแนน)
ผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
โดยคัดเลือกจากผู้มีผลคะแนนสอบรวมสูงสุด โดยเรียงตามลําดับตามจํานวนทุนการศึกษา 3,000 คน
กรณีลําดับสุดท้ายมีผลคะแนนเท่ากัน จะใช้การสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
7.3 สอบถามข้อมูลสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยฯจะประกาศสถานที่สอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-244-5982-83 ,094-082-4898 ,099-060-7255
7.4 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่เว็บไซต์
www.dusitcenter.org
7.5 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-244-5982-83 ,094-082-4898 ,099-060-7255
8. อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา
8.1 ค่าธรรมเนียมในการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอด
หลักสูตร 120,000 บาท ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา จํานวน 10 ภาคเรียน แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ชําระ 40,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา
(2) งวดที่ 2 ชําระ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 4
(3) งวดที่ 3 ชําระ 30,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 7
(4) งวดที่ 4 ชําระ 15,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 10
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตามข้อ 8.1 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นผู้จัดสรรให้กับ
นักศึกษาทุกคน
8.2 นักศึกษาต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าสื่อการเรียนภาคเรียนแรก (1)
จํานวน 1,200 บาท ภาคเรียนต่อไปเป็นค่าสื่อการเรียน ภาคเรียนละ 600 บาท
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8.3 นักศึกษาทุกคนต้องมี iPAD 2 ขึ้นไป (Apple เท่านั้น) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
ค่าลงทะเบียนและค่าสื่อการเรียนรู้ตามข้อ 8.2 และข้อ 8.3 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
9. สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ทรี่ ่วมจัด การศึกษา
ภาคเหนือ เขต 1
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งลําปาง)
ภาคเหนือ เขต 2
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคกลาง
(9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี)
(10) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก)
(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)
ภาคใต้ เขต 1 (12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งตรัง)
ภาคใต้ เขต 2 (14) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(15) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กบมหาวทยาลยราชภฏสวนดุ
ตามโครงการความรวมมอระหวางกรมสงเสรมการปกครองทองถน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ประจาป
ประจําปี 2557
ประกาศทุกขั้นตอน ผ่าน
www.dusitcenter.org

มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
(1) จ.เชียงราย(2) มรภ.สวนดุสิต จ.ลําปาง
(3) จ.กําแพงเพชร(4) จ.อุตรดิตถ์
(5) จ.ศรีสะเกษ(6) จ.อุบลราชธานี
(7) จ.มหาสารคาม(8) จ.นครราชสีมา
(9) มรภ.สวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี
(10) มรภ.สวนดุสิต จ.นครนายก
(11) มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
(12) จ.นครศรีธรรมราช
(13) มรภ.สวนดุสิต จ.ตรัง(14) จ.สงขลา
(15) จ.ยะลา
- ความรู้พื้นฐานทั่วไป (150 คะแนน)
(1) ภาษาไทย
(15ข้อ)
(2) สังคม
(15ข้อ)
(3) วิทยาศาสตร์ (15ข้อ)
(4) คณิตศาสตร์ (15ข้อ)
(5) ภาษาอังกฤษ (15ข้อ)
- วัดความถนัดทางด้านวิชาชีพครู 50 ข้อ
(50 คะแนน))

ยินยอมตามประกาศการรับสมัคร
เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ
สมัครผ่าน
www.dusitcenter.org
(ค่าสมัครจํานวน 300 บาท)
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
มาที่ สนง.โครงการ รมป.

ประกาศสถานที่สอบ
ประกาศสถานทสอบ

จัดสอบข้อเขียน
(สถานที่ : มหาวิทยาลัยเครือข่าย)

วันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2557

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
และวันที่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
,
)
งวดที่ 1 ((จํานวน 40,000บาท)
โดยคัดเลือกจากคะแนนอิงกลุ่มตามลําดับ 3,000 ทุน

วันที่ 1 กันยายน 2557

ปฐมนิเทศ/รายงานตัวนักศึกษา
แยกตามศนย์
แยกตามศู
นยการศกษา
การศึกษา

วันที่ 13 กนยายน
วนท
กันยายน 2557

เปิดภาคเรียน
ตามศูนู ย์การศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2557

สถานที่ปฐมนิเทศ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

สํานักงานประสานงานโครงการ รมป. www.dusitcenter.org โทร.02-244-5982-83,094-082-4898 ,099-060-7255

ที่ .........../๒๕๕๗

ที่ทําการ ...................................................................
ตําบล...............................อําเภอ...............................
จังหวัด....................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่ออนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................
เป็ น พนั ก งานจ้ า งที่ ทํ า สั ญ ญาจ้ า งกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
........................................ สั งกั ด ..................................... ตํา บล ..................................... อํ า เภอ
................................. จังหวัด.................................................... และมีคุณสมบัติดังนี้
 เป็นพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่องนับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 อายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงวันสมัคร
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เช่น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชุมชน
 มีบุคลิกภาพเหมาะสม
 มีความสามารถในการศึกษาครบตามหลักสูตร
จึงอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะเป็นผู้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกตามขั้นตอนประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ใน
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเมื่อผ่านการคัดเลือก
อนุญาตให้เข้าศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว

ลงชื่อ …………………………….……..………………ผู้อนุญาต
(…………………...………………….………………..)
ตําแหน่ง .............................................................................
หมายเหตุ : ผู้มีอํานาจลงนามอนุญาต ต้องเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น พร้อมประทับตรา
หน่วยงาน

