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               กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
               ถนนนครราชสีมา  กทม 10300 
 

                     11   กรกฎาคม  2548 
เร่ือง   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลยัขอนแกน  
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด  ทุกจงัหวัด 
อางถงึ   1.หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่ มท 0807.2/ ว 1217 ลงวนัที ่27 มิถุนายน   2548   
 2.หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 975  ลงวนัที ่26 พฤษภาคม  2548 
ส่ิงที่สงมาดวย  1.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ                  

ปกครองทองถิน่ ประจาํภาคตน ปการศึกษา 2548 รุนที ่1 และเอกสารแนบทายประกาศ  
จํานวน 1 ชุด   

  2.  แบบฟอรมใบฝากเงนิชาํระคาหนวยกติและคาประกนัของเสียหาย      จํานวน  1 ชุด 
  3.  กําหนดการลงทะเบยีนและปฐมนเิทศนักศึกษาใหม                            จํานวน  1 ชุด 
  ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน  ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบสัมภาษณเขาศึกษาในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  โดย
กําหนดการสอบสัมภาษณ  ในระหวางวันที่ 4-6 กรกฎาคม  2548  ณ  ศูนยศึกษา 12 แหง  ความละเอียดตามที่
ไดแจงแลว  นัน้ 
  บัดนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน  ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (โครงการพิเศษ)  ประจํา
ภาคตน  ปการศึกษา 2548  รุนที ่1  รายละเอียดตามสิง่ที่สงมาดวยแลว 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ขอสงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาฯ  มาเพื่อใหทองถิน่
จังหวัดแจงผูมสิีทธิเขาศึกษาฯ  ซึง่เปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพืน้ที่ทราบ  และใหผูมีสิทธิเขา
ศึกษาฯ  ดําเนนิการ  ดังนี ้

1. ใหผูมีสิทธิเขาศึกษาฯชาํระเงินคาหนวยกติและคาประกนัของเสียหาย โดยใหยืมเงินทด
รองจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากองคกรปกครองสวนทองถิน่  นาํไปชําระเปนคาหนวยกิต จํานวน
คร่ึงหนึง่ของคาหนวยกิตทัง้หมด     เปนเงนิ 60,000   บาท  และชาํระคาประกันของเสียหาย เปนเงิน  500  บาท  

(ผูเขาศึกษา…. 
 

 

ดวนมาก 



- 2 - 
 

  (ผูเขาศึกษาตองชําระคาประกันของเสยีหายเองไมสามารถเบิกจายจากองคกร        
ปกครองสวนทองถิน่  และหากไมมีของเสียหายมหาวทิยาลยัขอนแกนจะคนืใหเมือ่จบการศึกษา) 

 วิธกีารชําระเงิน  ใหผูเขาศกึษาชาํระเงนิโดยโอนเขาบญัชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด  สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน  เลขทีบั่ญชี 551-3-02420-0  ชื่อบัญชี “รปศ.ป.โทการปกครองทองถิน่”  โดย
ใหใชแบบฟอรมการโอนเงนิตามที่มหาวทิยาลัยขอนแกนกําหนด  (เอกสารสิ่งที่สงมาดวย 2)  อยางชาภายในวันที่ 
23 กรกฎาคม  2548 (ดาวนโหลดแบบฟอรมการโอนเงนิไดทางเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
www.thailocaladmin.go.th) 

2. ใหผูมีสิทธิเขาศึกษานําใบเสร็จรับเงินที่ออกใหโดยมหาวทิยาลยัขอนแกน  สําหรับใชเปน
หลักฐานสงใชเงินยืม  โดยสามารถเบิกคาใชจายไดเฉพาะคาหนวยกติ  จํานวน 60,000 บาท  สําหรับคาประกนั
ของเสียหาย  ไมสามารถเบกิจายได 

3. ใหผูมีสิทธิเขาศึกษาฯ  เดนิทางมาเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยใหเบิกคาใชจาย
ในการเดนิทางไปราชการจากตนสังกัด  ในวนัอาทิตย ที ่24 กรกฎาคม 2548    รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 
น.ณ  หอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธญับุรี  จังหวัดปทุมธาน ี   โดยนําใบฝากเงนิคาหนวยกิต และ
คาประกันของเสียหายมาเพือ่รับใบเสร็จรับเงินและใชเปนหลกัฐานในการลงทะเบยีน การแตงกายในวนั
ปฐมนิเทศ  ใหแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสกีากีคอพับ ( รายละเอียดตามกาํหนดการปฐมนิเทศนักศกึษาฯ  
ที่สงมาดวยแลว )  โดยผูที่ไมชําระคาหนวยกิต และไมไปลงทะเบียนเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตามวัน
เวลาและสถานทีท่ี่กาํหนดขางตน  ถือวาสละสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการ   ปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ) ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2548 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และแจงใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดดําเนนิการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

สาโรช  คัชมาตย 
(นายสาโรช  คัชมาตย) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สํานักงานโครงการความรวมมือฯ 
โทร./โทรสาร 0-2577-4707-8 

 



(สําเนา) 
 

 
 
 
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับท่ี  30  /2548 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)   
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2548 
รุนท่ี 1 
--------- 

 
         ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดดําเนนิการ                        
สอบสัมภาษณบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง          
ทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําภาคตน                  
ปการศึกษา 2548  ไปแลวนัน้ 
             ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน   
พ.ศ.2541   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   จึงขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ   และผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)   
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําภาคตน  ปการศกึษา 2548 รุนที่ 1  
ดังรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้   ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ไปชําระเงินเพื่อขึน้ทะเบียนเปนนกัศึกษา
โดยใชแบบฟอรมการชําระเงินเฉพาะของหลักสูตร เพื่อเชื่อมโยงการชาํระเงินผานธนาคารกับระบบการ
ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ภายในวันท่ี  23  กรกฎาคม  2548     พรอมใหเขารับการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม   ในวันที่  24  กรกฎาคม  2548  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  หอประชุมอนสุรณ 
100 ป มหาดไทย สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  หากไมดําเนินการตามวนัเวลา
และสถานที่ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   10   กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
 

(รองศาสตราจารยพีรสิทธิ์  คํานวณศิลป) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 



 
เอกสารแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับท่ี  30  /2548 
ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 
ขอปฏิบัติสําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2548  รุนที่ 1 ใหปฏิบัติดังนี ้
 
วันท่ี  11-23  กรกฎาคม  2548 
 - ใหไปชําระเงนิ ณ ธนาคารไทยพาณิชย (สามารถชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ) 
 1.  คาหนวยกติ (จํานวนครึ่งหนึ่งของคาหนวยกิตทั้งหมด)   เปนเงิน   60,000.-บาท 

 2.  คาประกันของเสียหาย     เปนเงิน                    500.-บาท 
 3.  คาธรรมเนียมผานธนาคาร    เปนเงิน         15.-บาท 

       รวมเปนเงินท้ังสิ้น           60,515.-บาท 
(หกหมื่นหารอยสิบหาบาทถวน) 

โดยโอนเขาบญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณชิย  สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน  เลขที่บัญชี  551-3-02420-0 
ช่ือบัญชี  “รปศ.ป.โท การปกครองทองถิน่”  ซ่ึงตองใชแบบฟอรมการโอนเงินตามที่ทางหลักสูตรกําหนด
อยางชาภายในวันท่ี  23  กรกฎาคม  2548  เทานั้น มิฉะนั้นจะมีผลทําใหไมไดถูกบนัทึกการขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา และไมมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
วันท่ี  24  กรกฎาคม  2548 

-  ใหนําหลักฐานใบฝากเงินคาหนวยกิตและคาประกันของเสียหายไปแสดงเพื่อลงทะเบียน และ     
เขารับการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม  ณ หอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย  สถาบนัพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี

 -  การแตงกายในวนัปฐมนิเทศ   ใหแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
หมายเหต ุ ผูที่ไมชําระคาหนวยกิตและไมไปลงทะเบียนเขารับการปฐมนิเทศนักศกึษาใหมตามวันเวลา
และสถานที่ที่กําหนดขางตน  ถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  (โครงการพิเศษ)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2548 
 
 
 



วันท่ี  30  กรกฎาคม  2548 
 ใหนําหลักฐานและเอกสารที่ใชในการทําทะเบียนประวตัินักศึกษา มายื่นตอเจาหนาที่ประจําศูนย
ศึกษาที่นกัศึกษาสังกัดในวนัแรกของการเรียน ดังนี ้

1) รูปถายชนิดสี  หรือขาวดํา ขนาด 2 นิ้ว  ถายไวไมเกนิ 2 เดือน  จํานวน  3  รูป  (แตงกายชุด
สุภาพ  ผูชายไมสวมเสื้อยืด  ผูหญิงไมสวมเสื้อยืด หรือเสือ้ไมมีแขน  ไมสวมแวนตาดํา              
รูปถายสติ๊กเกอรและรูปถายสแกน ไมสามารถนํามาใชในการนี)้ 

2) ตนฉบับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรอมฉบับถายสําเนา จํานวน 2 ชุด 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐฉบับจริง  พรอมฉบับถายสําเนา               
ทั้งดานหนาและดานหลังใหอยูในแผนเดยีวกัน   จํานวน 1 ชุด 

4) สําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน  ฉบับจริง และฉบับถายสําเนา 
- สําเนาทะเบยีนบานชนิดเปนเลมใหถายเอกสารเฉพาะหนาแรก  และหนาที่มีช่ือ

นักศึกษา 1 แผน 
- สําเนาทะเบยีนบานชนิดแผนใหญใหถายเอกสารเฉพาะหนาที่มีช่ือนกัศึกษา 1 แผน 

5) กรณีที่คํานําหนาชื่อหรือช่ือหรือนามสกุล  ไมตรงกันใหนําหลักฐานทีเ่กี่ยวของมาแสดงฉบับ
จริงพรอมภาพถายสําเนา จํานวน 1 แผน  

6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
 
หมายเหตุ  

1. เอกสารฉบับถายสําเนาทุกรายการใหถายสาํเนาโดยใชกระดาษขนาด A4  เทานั้น  พรอมให
รับรองสําเนาถูกตองและเขยีนชื่อที่มุมบนดานขวาทกุแผน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวา ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใด ยังไมสําเร็จการศกึษา
ระดับปริญญาตรี หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการขึ้น
ทะเบียนเปนนกัศึกษา มหาวทิยาลัยจะถือวาการขึ้นทะเบยีนเปนนักศกึษาครั้งนี้เปนโฆษะ 
และใหบุคคลดังกลาวพนสภาพการเปนนกัศึกษา    โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงนิให                            
ไมวากรณีใดๆ 

 


