โครงการความร่ วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้ องที่
เรียน นักศึกษาทุกท่ าน
ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึก ษา 2553 (ภาค2/2553) มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช
(มสธ.) ได้กาหนดเปิ ดภาคการศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 และจะเริ่ มการสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ
(ในบางจังหวัด ) ตั้งแต่วนั ที่ 18-19 ธันวาคม 2553 เป็ นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม และ
เตรี ยมการสาหรับการเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 (ซึ่ งมีระยะเวลาเรี ยนในช่ วงระหว่างเดื อนธันวาคม
2553 – เมษายน 2554) มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้ง แนวทางการศึกษาและกาหนดการสอนเสริ มแบบเข้ มพิเศษ
ตามเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

1. การลงทะเบียนเรียนภาค 2/2553
ในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2553 นัก ศึ ก ษาท่ า นใดที่ ย งั ไม่ ได้ล งทะเบี ย นเรี ยน ให้รีบ
ดาเนิ นการลงทะเบียนเรี ยนโดยด่วนที่สุด ณ ที่ทาการไปรษณี ยท์ ุกแห่ ง โดยชาระค่าลงทะเบียนเรี ยน 1,350
บาท (นักศึกษาท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนอาจจะทาให้มีปัญหาที่ตามมาหลายประการ อาทิ ไม่ได้รับ
หนังสื อเรี ยน หรื อได้รับหนังสื อเรี ยนล่าช้า ไม่ได้รับแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สอบ ไม่ได้เข้าสอบเนื่ องจาก
ไม่มีชื่อลงทะเบียน และไม่ได้รับแจ้งผลสอบ ดังนั้นจึงขอเรี ยนย้ าให้นกั ศึกษาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน รี บ
ลงทะเบียนเรี ยนโดยด่วน)

2. นักศึกษาที่หมดวาระการดารงตาแหน่ งกานันผู้ใหญ่ บ้าน
สาหรั บนักศึกษาที่ หมดวาระการดารงตาแหน่ งกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นก่ อนวันที่ 16 ธันวาคม
2553 และไม่ ได้รับ เลื อกตั้งให้ก ลับมาดารงตาแหน่ ง อี ก ถื อว่า ท่า นไม่ไ ด้เป็ นก านันหรื อผูใ้ หญ่บ ้านจึ ง
ไม่ ส ามารถเป็ นผูร้ ั บ ทุ นหรื อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น ร้ อยละ 80 ที่ ก รมการปกครองจ่ า ยให้
(5,400 บาท ต่อภาคการศึกษา) ตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไรก็ตามนักศึกษาท่านที่หมดวาระการดารงตาแหน่ งแล้วดังกล่าว จะยังสามารถเรี ยนใน
หลักสู ตรนี้ ต่อเนื่ องต่อไปได้จนจบการศึ กษา โดยท่านต้องชาระค่าลงทะเบี ยนเรี ยนเอง ภาคการศึ กษาละ
6,750 บาท (1,350 + 5,400 = 6,750 บาท) และมหาวิทยาลัยขอแนะนาให้ท่านลงทะเบียนเรี ยนต่อเนื่ องจน
สาเร็ จการศึกษา เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีคุณค่าอย่างมากหลายประการ คือ การได้รับ
ความรู ้ ในด้านต่างๆและการได้เรี ยนจบปริ ญญาตรี สมตามความตั้งใจอันจะเป็ นการเพิ่มพูนทั้งความรู ้ และ
คุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และจะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกบ้าน และลูกหลานของท่านได้ต่อไป
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3. ผลการสอบไล่ภาค 1/2553
ผลการสอบในภาคการศึ กษาที่แล้ว (ภาค 1/2553 ที่ เรี ย นระหว่า งเดื อนกรกฎาคม – ตุล าคม
2553) มหาวิทยาลัยกาลังอยูใ่ นระหว่างการตรวจผลคะแนนสอบ หากตรวจสอบผลคะแนนแล้ว จะรี บแจ้ง
ข้อมูลให้นกั ศึกษาทราบโดยเร็ วทางไปรษณี ยแ์ ละทางเว็บไซต์ของ มสธ. (www.stou.ac.th)

4. การลงทะเบียนสอบซ่ อมภาค 1/2553
สาหรับผูท้ ี่สอบไล่ภาค 1/2553 ซี่งสอบไปเมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 นักศึกษาท่านใดที่สอบ
ผ่านหมดทุกวิชา มสธ. ขอแสดงความยินดีกบั ท่านด้วย ส่ วนนักศึกษาบางท่านที่สอบไม่ผ่านในบางชุ ดวิชา
(อาจเป็ นเพราะไม่ได้เข้าเรี ยนเลย หรื อไม่ได้เข้าเรี ยนในบางครั้ง หรื อไม่ได้เข้าสอบไล่) โดยได้ผลสอบเป็ น
U หรื อ I นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องไปลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชาที่สอบไม่ผา่ นโดยชาระค่าลงทะเบียนเรี ยน
ที่ที่ทาการไปรษณี ยท์ ุ กแห่ ง ชุ ดวิชาละ 150 บาท และไปเข้า สอบซ่ อมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ตาม
ตารางสอบซ่อม ดังนี้
วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชา 33206 การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน
เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสาหรับรัฐศาสตร์
วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชา 33421 หลักการบริ หารท้องถิ่น

5. การลงทะเบียนเรียนสาหรับชุดวิชาที่สอบไม่ ผ่านในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
จากการที่ มี นัก ศึ ก ษาบางท่ า นสอบไม่ ผ่า นในบางชุ ดวิช าในภาคการศึ ก ษาที่ แล้วมา (ตั้ง แต่
ภาค 1 ปี การศึก ษา 2551 ถึ งภาค 2 ปี การศึก ษา 2552) ไม่ ว่า จะด้วยเหตุ ผ ลใดก็ ตาม นักศึ ก ษาจะต้องไป
ลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ดวิช าที่ ส อบไม่ ผ่า นนั้น ๆ ใหม่ ในภายหลัง โดยอาจต้องไปลงทะเบี ย นเรี ย นในภาค
การศึ ก ษาพิ เ ศษ หรื อ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาค 2 ปี การศึ ก ษา 2554 ซึ่ งจะได้มี จ ดหมายแนะน าวิธี ก าร
ลงทะเบี ย นเรี ย นใหม่ใ ห้ทราบต่ อไป ส าหรับ ในภาคการศึ ก ษานี้ (ภาค 2/2553 ) นัก ศึก ษาต้องเรี ย นตาม
ตารางสอนเสริ มทั้ง 3 ชุดวิชานี้ไปก่อน

6. ตารางสอนเสริมแบบเข้ มพิเศษภาค 2/2553
การเข้าเรี ยนหรื อการเข้ารับการสอนเสริ มในภาคการศึกษาใหม่น้ ี (ภาค 2/2553) จะเริ่ มตั้งแต่วนั
เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 18- 19 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยได้จดั ส่ งตารางสอนเสริ มมาให้ท่านแล้วตามเอกสารที่
แนบมาด้วยนี้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ชุ ดวิชา 33420 การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีการสอนเสริ ม
3 ครั้ง สาหรับชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุดวิชา 33422 การบริ หารการพัฒนาเมืองและ
ชนบท มีการสอนเสริ ม 2 ครั้ง
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เมื่อท่านได้รับตารางสอนเสริ มนี้แล้ว โปรดตรวจสอบชุ ดวิชาที่เรี ยน วันเรียน และสถานที่เรียน
อย่ างละเอียด เพื่อที่ ท่า นจะได้เข้าเรี ยนได้ถูก ต้อง ตรงตามวิชา วันที่ และสถานที่ เรี ย น โดยไม่ เกิ ดความ
ผิดพลาด

7. การจัดทาเสื้อรุ่น
ได้มีนกั ศึกษาในหลายจังหวัดได้หารื อกันเรื่ อง การจัดทาเสื้ อรุ่ น (อาจรวมถึงแหวนรุ่ นด้วย-ถ้ามี)
เพื่อให้นกั ศึกษาทุกท่านได้ใช้ใส่ ในช่วงเวลาสาคัญ ๆ ตามโอกาสอันสมควร เพื่อความพร้อมเพรี ยงและความ
เป็ นปึ กแผ่นในระหว่างรุ่ นของพวกเรา จึงขอเรี ยนในเบื้องต้นไว้ช้ นั หนึ่ งก่อน สาหรับรายละเอียดเรื่ องแบบ
เสื้ อ สี เสื้ อ และค่าใช้จ่ายจะได้ประสานงานและแจ้งให้ทราบต่อไป

8. ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2553
ตารางสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2553
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชา 33422 การบริ หารการพัฒนาเมืองและชนบท
วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชา 33420 การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขอให้ ท่านนักศึกษาอ่านรายละเอียด คาชี้แจงและข้ อแนะนาในเอกสารที่ส่งมาให้ นี้อย่ างละเอียด
ถี่ถ้วนทุกข้ อ จะทาให้ นักศึกษาได้ รับทราบข้ อมูล และเข้ ารับการศึกษาได้ อย่ างถูกต้ องและไม่ เกิดการผิดพลาด
ใดๆ
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นและเป็ นกาลังใจให้นกั ศึกษาทุกท่านได้ใช้ความตั้งใจ ความมุมานะ และความขยันหมัน่ เพียรใน
การเข้ารับการศึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านักศึกษาทุกท่านจะสาเร็ จการศึกษา ได้รับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบัต รสมตามความมุ่ ง หวัง และเป็ นแบบอย่า งที่ ดี แ ก่ ลู ก บ้า น ลู ก หลาน ครอบครั ว และสั ง คม
ประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
ผูอ้ านวยการโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนญาตที่ 1/2542
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