
 
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบัมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ วชิาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ 

เรียน นักศึกษาทุกท่าน 

  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 (ภาค2/2553) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(มสธ.) ได้ก าหนดเปิดภาคการศึกษา ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2553 และจะเร่ิมการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ  
(ในบางจงัหวดั) ตั้งแต่วนัท่ี 18-19 ธันวาคม 2553 เป็นตน้ไป ดงันั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และ
เตรียมการส าหรับการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 (ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 
2553 – เมษายน 2554) มหาวิทยาลยัจึงขอแจง้แนวทางการศึกษาและก าหนดการสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ 
ตามเอกสารท่ีแนบมาดว้ย ดงัน้ี 

1. การลงทะเบียนเรียนภาค 2/2553  
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาท่านใดท่ียงัไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ด าเนินการลงทะเบียนเรียนโดยด่วนท่ีสุด ณ ท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่ง โดยช าระค่าลงทะเบียนเรียน 1,350 
บาท (นกัศึกษาท่านใดท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนอาจจะท าให้มีปัญหาท่ีตามมาหลายประการ อาทิ ไม่ไดรั้บ
หนงัสือเรียน หรือไดรั้บหนงัสือเรียนล่าชา้ ไม่ไดรั้บแจง้ วนั เวลา และสถานท่ีสอบ ไม่ไดเ้ขา้สอบเน่ืองจาก
ไม่มีช่ือลงทะเบียน และไม่ไดรั้บแจง้ผลสอบ ดงันั้นจึงขอเรียนย  ้าให้นกัศึกษาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียน รีบ
ลงทะเบียนเรียนโดยด่วน) 

2. นักศึกษาที่หมดวาระการด ารงต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ส าหรับนักศึกษาท่ีหมดวาระการด ารงต าแหน่งก านันหรือผูใ้หญ่บา้นก่อนวนัท่ี 16 ธันวาคม 

2553 และไม่ได้รับเลือกตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งอีก ถือว่าท่านไม่ได้เป็นก านันหรือผูใ้หญ่บ้านจึง 
ไม่สามารถเป็นผูรั้บทุนหรือรับเงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 80 ท่ีกรมการปกครองจ่ายให ้ 
(5,400 บาท ต่อภาคการศึกษา) ตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย 

อย่างไรก็ตามนกัศึกษาท่านท่ีหมดวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ดงักล่าว จะยงัสามารถเรียนใน

หลกัสูตรน้ีต่อเน่ืองต่อไปได้จนจบการศึกษา โดยท่านตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียนเอง ภาคการศึกษาละ 

6,750 บาท (1,350 + 5,400 = 6,750 บาท) และมหาวิทยาลยัขอแนะน าให้ท่านลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองจน

ส าเร็จการศึกษา เพื่อท่ีท่านจะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาท่ีมีคุณค่าอยา่งมากหลายประการ คือ การไดรั้บ

ความรู้ในดา้นต่างๆและการไดเ้รียนจบปริญญาตรีสมตามความตั้งใจอนัจะเป็นการเพิ่มพูนทั้งความรู้และ

คุณวฒิุการศึกษาใหสู้งข้ึน และจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูกบา้น และลูกหลานของท่านไดต่้อไป 
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3. ผลการสอบไล่ภาค 1/2553 
ผลการสอบในภาคการศึกษาท่ีแล้ว (ภาค 1/2553 ท่ีเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 

2553) มหาวิทยาลยัก าลงัอยูใ่นระหว่างการตรวจผลคะแนนสอบ หากตรวจสอบผลคะแนนแลว้ จะรีบแจง้
ขอ้มูลใหน้กัศึกษาทราบโดยเร็วทางไปรษณียแ์ละทางเวบ็ไซตข์อง มสธ. (www.stou.ac.th)  

4. การลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2553  
ส าหรับผูท่ี้สอบไล่ภาค 1/2553 ซ่ีงสอบไปเม่ือวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 2553 นกัศึกษาท่านใดท่ีสอบ

ผา่นหมดทุกวิชา มสธ. ขอแสดงความยินดีกบัท่านดว้ย ส่วนนกัศึกษาบางท่านท่ีสอบไม่ผ่านในบางชุดวิชา 
(อาจเป็นเพราะไม่ไดเ้ขา้เรียนเลย หรือไม่ไดเ้ขา้เรียนในบางคร้ัง หรือไม่ไดเ้ขา้สอบไล่) โดยไดผ้ลสอบเป็น  
U หรือ I นกัศึกษากลุ่มน้ีจะตอ้งไปลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวชิาท่ีสอบไม่ผา่นโดยช าระค่าลงทะเบียนเรียน
ท่ีท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่ง ชุดวิชาละ 150 บาท และไปเขา้สอบซ่อมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ตาม
ตารางสอบซ่อม ดงัน้ี 

 วนัเสาร์ที ่5 กุมภาพนัธ์ 2554 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิา 33206 การจดัการการตลาดและวสิาหกิจชุมชน 
เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิา 81427 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์ 

 วนัอาทติย์ที ่6 กุมภาพนัธ์ 2554 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิา 33421 หลกัการบริหารทอ้งถ่ิน 

5. การลงทะเบียนเรียนส าหรับชุดวชิาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
จากการท่ีมีนักศึกษาบางท่านสอบไม่ผ่านในบางชุดวิชาในภาคการศึกษาท่ีแล้วมา (ตั้ งแต่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2551 ถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2552) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาจะตอ้งไป
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีสอบไม่ผ่านนั้น ๆ ใหม่ ในภายหลัง โดยอาจต้องไปลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาพิเศษ หรือลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงจะได้มีจดหมายแนะน าวิธีการ
ลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ทราบต่อไป ส าหรับในภาคการศึกษาน้ี (ภาค 2/2553 ) นักศึกษาต้องเรียนตาม
ตารางสอนเสริมทั้ง 3 ชุดวชิาน้ีไปก่อน 

6. ตารางสอนเสริมแบบเข้มพเิศษภาค 2/2553  
การเขา้เรียนหรือการเขา้รับการสอนเสริมในภาคการศึกษาใหม่น้ี (ภาค 2/2553) จะเร่ิมตั้งแต่วนั

เสาร์ - อาทิตย ์ท่ี 18- 19 ธนัวาคม 2553 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัส่งตารางสอนเสริมมาให้ท่านแลว้ตามเอกสารท่ี
แนบมาดว้ยน้ี ในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 ชุดวิชา 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีการสอนเสริม  
3 คร้ัง ส าหรับชุดวชิา 33410 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และชุดวิชา 33422 การบริหารการพฒันาเมืองและ
ชนบท มีการสอนเสริม 2 คร้ัง 

 

http://www.stou.ac.th/
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เม่ือท่านไดรั้บตารางสอนเสริมน้ีแลว้ โปรดตรวจสอบชุดวิชาที่เรียน วันเรียน และสถานที่เรียน
อย่างละเอียด เพื่อท่ีท่านจะได้เขา้เรียนได้ถูกตอ้ง ตรงตามวิชา วนัท่ี และสถานท่ีเรียน โดยไม่เกิดความ
ผดิพลาด 

7. การจดัท าเส้ือรุ่น 
ไดมี้นกัศึกษาในหลายจงัหวดัไดห้ารือกนัเร่ือง การจดัท าเส้ือรุ่น (อาจรวมถึงแหวนรุ่นดว้ย-ถา้มี) 

เพื่อใหน้กัศึกษาทุกท่านไดใ้ชใ้ส่ในช่วงเวลาส าคญั ๆ ตามโอกาสอนัสมควร เพื่อความพร้อมเพรียงและความ
เป็นปึกแผ่นในระหว่างรุ่นของพวกเรา จึงขอเรียนในเบ้ืองตน้ไวช้ั้นหน่ึงก่อน ส าหรับรายละเอียดเร่ืองแบบ
เส้ือ สีเส้ือ และค่าใชจ่้ายจะไดป้ระสานงานและแจง้ใหท้ราบต่อไป 

8. ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 
ตารางสอบไล่ของภาคการศึกษาท่ี 2/2553  

 วนัเสาร์ที ่23 เมษายน 2554 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิา 33422 การบริหารการพฒันาเมืองและชนบท 

 วนัอาทติย์ที ่24 เมษายน 2554 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิา 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิา 33410 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ขอให้ท่านนักศึกษาอ่านรายละเอียด ค าช้ีแจงและข้อแนะน าในเอกสารที่ส่งมาให้นี้อย่างละเอียด
ถี่ถ้วนทุกข้อ จะท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล และเข้ารับการศึกษาได้อย่างถูกต้องและไม่เกดิการผิดพลาด
ใดๆ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอส่งเสริม
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจให้นกัศึกษาทุกท่านไดใ้ช้ความตั้งใจ ความมุมานะ และความขยนัหมัน่เพียรใน
การเขา้รับการศึกษาในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นกัศึกษาทุกท่านจะส าเร็จการศึกษา ไดรั้บพระราชทาน
ปริญญาบัตรสมตามความมุ่งหวงั และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกบ้าน ลูกหลาน ครอบครัว และสังคม
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.จีระ ประทีป 
ผูอ้  านวยการโครงการความร่วมมือ 

ระหวา่งกระทรวงมหาดไทยกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 



 

 

ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

 
 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

ใบอนญาตท่ี 1/2542 

ศฝ.แจง้วฒันะ 10214 


