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โครงการความร่ วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้ องที่
เรียน นักศึกษาทุกท่ าน
ขณะนี้ ก ำรเรี ย นกำรสอนตำมหลัก สู ตรรั ฐประศำสนศำสตรบัณฑิ ต วิช ำเอกกำรบริ หำรกำร
ปกครองท้องที่มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช (มสธ.) ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2554 ระหว่ำงเดือน
ธันวำคม 2554 – เมษำยน 2555 ได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2555 (ภำค 1/2555) มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช (มสธ.)
ได้กำหนดเปิ ดภำคกำรศึกษำ ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2555 และจะเริ่ มกำรสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่
7-8 กรกฎำคม 2555 เป็ นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อม และเตรี ยมกำรสำหรับกำรเรี ยนในภำค
กำรศึกษำที่ 1/2555 ระหว่ำงเดื อนกรกฎำคม – ตุลำคม 2555 มหำวิทยำลัยจึงขอแจ้ง แนวทางการศึกษาและ
กาหนดการสอนเสริมแบบเข้ มพิเศษ ตำมเอกสำรที่แนบมำด้วย ดังนี้

1. การลงทะเบียนเรียนภาค 1/2555
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2555 นักศึกษำควรลงทะเบียนเรี ยนและชำระค่ำลงทะเบียน
เรี ยน 1,350 บำท โดยด่วนที่สุด ณ ที่ทำกำรไปรษณี ยท์ ุกแห่ง (นักศึกษำท่ำนใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนอำจจะ
ทำให้มีปัญหำที่ตำมมำหลำยประกำร อำทิ ไม่ได้รับหนังสื อเรี ยน หรื อได้รับหนังสื อเรี ยนล่ำช้ำ ไม่ได้รับแจ้ง
วัน เวลำ และสถำนที่สอบ ไม่ได้เข้ำสอบเนื่องจำกไม่มีชื่อลงทะเบียน และไม่ได้รับแจ้งผลสอบ ดังนั้นจึงแจ้ง
ให้นกั ศึกษำที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน รี บลงทะเบียนเรี ยนโดยด่วน)
นักศึกษาท่ านใดมีปัญหาข้ อสงสั ยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนสามารถสอบถามได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-5047225
นัก ศึ ก ษาท่ า นใดมีปัญหาเกี่ยวกับ การไม่ ไ ด้ รับ หนั งสื อเรี ยนสามารถสอบถามได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-5047625

2. นักศึกษาที่หมดวาระการดารงตาแหน่ งกานันผู้ใหญ่ บ้าน
สำหรับนักศึกษำที่หมดวำระกำรดำรงตำแหน่งกำนันหรื อผูใ้ หญ่บำ้ นก่อนวันที่ 1 กรกฎำคม 2555
และไม่ได้รับเลือกตั้งให้กลับมำดำรงตำแหน่งอีก ถือว่ำท่ำนไม่ได้มีสถำนภำพเป็ นกำนันหรื อผูใ้ หญ่บำ้ นจึงไม่
สำมำรถเป็ นผู ้รั บ ทุ น หรื อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ค่ ำ ลงทะเบี ย นเรี ยน ร้ อ ยละ 80 ที่ ก รมกำรปกครองจ่ ำ ยให้
(5,400 บำท ต่อภำคกำรศึกษำ) ตำมเงื่อนไขของกระทรวงมหำดไทย
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อย่ำงไรก็ตำมนักศึกษำท่ำนที่ หมดวำระกำรดำรงตำแหน่ งแล้วดังกล่ำว จะยังสำมำรถเรี ยนใน
หลักสู ตรนี้ต่อเนื่องต่อไปได้จนจบกำรศึกษำ โดยท่ำนต้องชำระค่ำลงทะเบียนเรี ยนเอง ภำคกำรศึกษำละ 6,750
บำท (1,350 + 5,400 = 6,750 บำท) และมหำวิทยำลัยขอแนะนำให้ท่ำนลงทะเบียนเรี ยนต่อเนื่ องจนสำเร็ จ
กำรศึกษำ เพื่อที่ท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกกำรศึกษำที่มีคุณค่ำอย่ำงมำกหลำยประกำร คือ กำรได้รับควำมรู้ใน
ด้ำ นต่ ำ งๆและกำรได้เ รี ย นจบปริ ญ ญำตรี ส มตำมควำมตั้ง ใจอัน จะเป็ นกำรเพิ่ ม พู น ทั้ง ควำมรู ้ แ ละคุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำให้สูงขึ้น และจะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ลูกบ้ำน และลูกหลำนของท่ำนได้ต่อไป

3. ผลการสอบไล่ภาค 2/2554
ผลกำรสอบในภำคกำรศึ ก ษำ (ภำค 2/2554 ระหว่ำงเดื อนธัน วำคม 2554 – เมษำยน 2555)
มหำวิทยำลัยได้ประกำศผลสอบแล้วทำงเว็บไซต์ของ มสธ. (www.stou.ac.th) และได้แจ้งผลสอบให้นกั ศึกษำ
ทรำบทำงไปรษณี ยอ์ ีกด้วย
นักศึกษาท่ านใดมีปัญหาข้ อสงสั ยเกี่ยวกับ ผลการสอบสามารถสอบถามได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-5033632 หรือ 02-5033598 หรือ 02-5047231-8

4. การลงทะเบียนสอบซ่ อมภาค 2/2554
สำหรับผูท้ ี่สอบไล่ภำค 2/2554 ซี่ งสอบไปเมื่อวันที่ 28-29 ตุลำคม 2555 นักศึกษำท่ำนใดที่สอบ
ผ่ำนหมดทุ กวิชำ มสธ. ขอแสดงควำมยินดี กบั ท่ำนด้วย ส่ วนนักศึกษำบำงท่ำนที่สอบไม่ผ่ำนในบำงชุ ดวิชำ
(อำจเป็ นเพรำะไม่ได้เข้ำเรี ยนเลย หรื อไม่ได้เข้ำเรี ยนในบำงครั้ง หรื อไม่ได้เข้ำสอบไล่) โดยได้ผลสอบเป็ น U
หรื อ I นักศึกษำกลุ่มนี้ จะต้องไปลงทะเบียนสอบซ่ อมในชุ ดวิชำที่สอบไม่ผำ่ นโดยชาระค่ าลงทะเบียนเรียนที่
ทีท่ าการไปรษณีย์ทุกแห่ ง ชุ ดวิชาละ 150 บาท โดยให้นกั ศึกษำลงทะเบียนสอบซ่ อมเช่นเดียวกับนักศึกษำปกติ
ในหลักสู ตรอื่ นๆ ของ มสธ. โดยให้กรอกข้อมูลกำรลงทะเบียนสอบซ่ อมในแบบฟอร์ มกำรลงทะเบี ยนให้
ถู ก ต้อ งเรี ย บร้ อ ย และเก็ บ ส ำเนำใบเสร็ จ กำรลงทะเบี ย นสอบซ่ อ มไว้ด้ว ยทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำร
ตรวจสอบในภำยหลัง และให้นกั ศึกษำไปเข้ำสอบซ่ อมในวันที่ 4-5 สิ งหาคม 2555 ตำมตำรำงสอบซ่อม ดังนี้
ตารางสอบซ่ อมสาหรับนักศึกษาหลักสู ตร 4 ปี
เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวิชำ 10131 สังคมมนุษย์
วันเสาร์ ที่ 4 สิ งหาคม 2555

เวลำ 11.45 – 14.15 น. สอบชุ ดวิชำ 30201 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรบริ หำร

วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม 2555

เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุ ดวิชำ 10152 ไทยกับสังคมโลก
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ตารางสอบซ่ อมสาหรับนักศึกษาหลักสู ตร 2 ปี
วันเสาร์ ที่ 4 สิ งหาคม 2555

เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวิชำ 33201 กำรบริ หำรรำชกำรไทย
เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุ ดวิชำ 33420 กำรบริ หำรรำชกำรส่ วน
ภูมิภำค

วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม 2555

เวลำ 11.45 – 14.15 น. สอบชุดวิชำ 41008 กำรจัดกำรกำรเกษตร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม

5. การลงทะเบียนเรียนสาหรับชุดวิชาที่สอบไม่ ผ่านในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
จำกกำรที่ มี นัก ศึ ก ษำบำงท่ ำ นสอบไม่ ผ่ำ นในบำงชุ ด วิช ำในภำคกำรศึ ก ษำที่ แ ล้ว มำ (ตั้ง แต่
ภำค 1 ปี กำรศึกษำ 2551 ถึงภำค 1 ปี กำรศึกษำ 2554) ไม่วำ่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตำม นักศึกษำจะต้องลงทะเบียน
เรี ยนชุ ดวิช ำที่ สอบไม่ผ่ำนนั้น ๆ ใหม่ ในภำยหลัง โดยอำจต้องไปลงทะเบี ยนเรี ยนในภำคกำรศึ กษำพิเศษ
สำหรับ ในภำคกำรศึ ก ษำนี้ (ภำค 1/2555 ) นักศึ ก ษำต้องเรี ยนตำมตำรำงสอนเสริ มทั้ง 3 ชุ ดวิชำนี้ ไปก่ อน
(เนื่องจำก มสธ. กำหนดให้นกั ศึกษำลงทะเบียนเรี ยนได้ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 3 ชุดวิชำ)

6. ตารางสอนเสริมแบบเข้ มพิเศษภาค 1/2555
กำรเข้ำเรี ยนหรื อกำรเข้ำรับกำรสอนเสริ มในภำคกำรศึกษำใหม่น้ ี (ภำค 1/2555) นักศึกษำจะต้อง
เรี ยน 3 ชุ ดวิชำ ชุ ดวิชำละ 2-3 ครั้ง โดยจะเริ่ มตั้งแต่วนั เสำร์ – อำทิตย์ที่ 7-8 กรกฎำคม 2555 มหำวิทยำลัยได้
จัดส่ งตำรำงสอนเสริ มมำให้ท่ำนแล้ว ตำมตำรำงสอนเสริ มที่แนบมำด้วยนี้
เมื่อท่ำนได้รับตำรำงสอนเสริ มนี้ แล้ว โปรดตรวจสอบชุ ดวิชาที่เรี ยน วันเรียน และสถานที่เรียน
อย่ างละเอียดรอบคอบ เพื่อที่ท่ำนจะได้เข้ำเรี ยนได้ถูกต้อง ตรงตำมวิชำ วันที่ และสถำนที่เรี ยน โดยไม่เกิ ด
ควำมผิดพลำด และกรุ ณาโทรศัพท์ แจ้ งวันเวลาเรียนให้ เพือ่ นนักศึกษาท่ านอื่นทราบต่ อๆ กันไปด้ วย เพราะอาจ
มีเพือ่ นนักศึกษาบางท่านไม่ ได้ รับแจ้ งตารางสอน หรือได้ รับแจ้ งตารางสอนล่ าช้ า เนื่องจากบ้ านอยู่ไกลจากการ
ส่ งไปรษณีย์

7. การเข้ ารับการสอนเสริมแบบเข้ มพิเศษ
กำรเรี ยนในหลักสู ตรนี้ มหำวิทยำลัยจะจัดกำรสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษให้แก่นักศึกษำทุกชุดวิชำ
โดยนักศึกษำจะเรี ยนเฉพำะวันเสำร์ และวันอำทิ ตย์ ชุ ดวิชำละประมำณ 2-3 ครั้ ง ระหว่ำงเวลำ 09.00-15.00 น.
(และระหว่ำงเวลำ 9.00-16.00 น. สำหรับนักศึกษำหลักสู ตร 2 ปี ) ตำมตำรำงสอนเสริ มที่แนบมำด้วยแล้ว ในกำร
เรี ยนสอนเสริ มแบบเข้มพิเศษนี้ ให้นกั ศึกษำเข้ำเรี ยนทุกครั้ง เพรำะจะมีกำรเก็บคะแนนจำกกำรเข้ำเรี ยนและจำก
กำรทำกิจกรรมที่อำจำรย์ผสู ้ อนกำหนดครั้งละประมำณ 20-30 คะแนน รวมคะแนนเก็บ 60 คะแนน และนักศึกษา
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จะต้ องเข้ าสอบไล่ ปลายภาค ซึ่ งจะมีคะแนนสอบไล่อีก 40 คะแนน รวมเป็ น 100 คะแนน หำกนักศึกษำ ขำดเรี ยน
ครั้ งใด จะไม่มีคะแนนเก็บสำหรั บครั้ งนั้น และอำจทำให้นักศึกษำสอบตกได้ หำกนักศึกษำท่ำนใดมีภำรกิจใน
วันที่มีกำรเรี ยนสอนเสริ มควรมอบหมำยผูอ้ ื่นไปดำเนิ นกำรแทน หรื อเลื่อนภำรกิจไปวันอื่น หรื อไปทำภำรกิ จ
หลังจำกเลิกเรี ยนแล้ว ดังนั้น จึงขอยา้ ให้ นักศึกษาเข้ าเรี ยนสอนเสริ มทุกครั้ ง ซึ่ งจะช่วยให้นกั ศึกษำมีคะแนนเก็บ
จำกกำรทำกิจกรรม และสำมำรถเรี ยนจบปริ ญญำตรี ได้
สำหรับกำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรสอนเสริ มในสถำนที่ตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงสอนเสริ ม อำจจะมี
นักศึกษำบำงท่ำนต้องเดิ นทำงข้ำมจังหวัดบ้ำง นักศึกษำที่อยู่ในพื้นที่เดี ยวกันหรื อใกล้เคียงกันอำจรวมกลุ่มกัน
และเดินทำงไปเข้ำรับกำรสอนเสริ มด้วยกันหรื อใช้รถคันเดียวกัน เพื่อเป็ นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำง
จึงขอให้นกั ศึกษำใช้ควำมมำนะพยำยำมในกำรเดินทำงไปเข้ำเรี ยนเพื่อควำมสำเร็ จในกำรศึกษำ และจะได้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริ ญญำบัตรตำมที่ทุกคนมุ่งหวัง
(กำรเข้ำเรี ยนสอนเสริ มในภำคกำรศึกษำนี้ อำจมีนกั ศึกษำจำกรุ่ นที่ 1 ที่สมัครเข้ำเรี ยนเสริ มเพิ่มเติม
โดยเป็ นนักศึกษำที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 52 มำเข้ำเรี ยนกับนักศึกษำรุ่ นที่ 2 ด้วยจำนวนหนึ่ง)

8. ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2555 มสธ.ได้จดั สอบไล่วนั ที่ 27-28 ตุลำคม 2555 ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (หลักสู ตร 4 ปี )
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2555

เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชำ 33205 กำรสื่ อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีกำรสื่ อสำร
เวลำ 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชำ 33203 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำร
บริ หำรรัฐกิจ
เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชำ 33204 กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริ หำรกำรปกครองท้องที่

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (หลักสู ตร 2 ปี )
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555

เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชำ 33306 ปัญหำและยุทธศำสตร์กำร
บริ หำรกำรปกครองท้องที่
เวลำ 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวิชำ 33421 หลักกำรบริ หำรท้องถิ่น

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2555

เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวิชำ 33204 กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริ หำรกำรปกครองท้องที่
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9. รายการโทรทัศน์ สาหรับนักศึกษา
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำชได้จดั รำยกำรโทรทัศน์สำหรั บนักศึ กษำในหลักสู ตรนี้ ชื่ อ
รำยกำร “สำรพันวิชำกำรกับกำนันผูใ้ หญ่บำ้ น” ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ซึ่ งจะเริ่ มออกอำกำศทุกวันจันทร์ และ
วันพฤหัสบดี เวลำ 18.00 – 19.00 น. และจะนำเทปมำออกอำกำศซ้ ำทุกวันอังคำรและวันศุกร์ เวลำ 21.00 22.00 น. ตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎำคม -11 ตุลำคม 2555 นักศึกษำสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์รำยกำรนี้ ได้
ทำงช่องสัญญำณโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมช่อง STOU Channel ช่องสถำนี โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำวังไกลกังวล
DLTV 8 ช่ องสัญญำณทรู มูฟ 193 (จำนแดง) หรื อช่ องสัญญำณอื่นที่สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์เพื่อ
กำรศึกษำช่อง DLTV 8 ได้
ขอให้ ท่ า นนั ก ศึ ก ษาอ่ า นรายละเอียด ค าชี้ แจงและข้ อ แนะน าในเอกสารที่ส่งมาให้ นี้อ ย่ า ง
ละเอียดถี่ถ้วนทุกข้ อ จะทาให้ นักศึกษาได้ รับทราบข้ อมูล และเข้ ารั บการศึกษาได้ อย่ างถูกต้ องและไม่ เกิดการ
ผิดพลาดใดๆ
มหำวิท ยำลัย สุ โขทัย ธรรมำธิ รำชและกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ขอส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นและเป็ นกำลังใจให้นกั ศึกษำทุกท่ำนได้ใช้ควำมตั้งใจ ควำมมุมำนะ และควำมขยันหมัน่ เพียรใน
กำรเข้ำรับกำรศึกษำในครั้งนี้ และหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำนักศึกษำทุกท่ำนจะสำเร็ จกำรศึกษำ ได้รับพระรำชทำน
ปริ ญ ญำบัต รสมตำมควำมมุ่ ง หวัง และเป็ นแบบอย่ำ งที่ ดี แ ก่ ลู ก บ้ำ น ลู ก หลำน ครอบครั ว และสั ง คม
ประเทศชำติต่อไป

อำจำรย์สมปฤณ นิยมไทย
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

สำนักงำนโครงกำรควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
โทร. 02-5034011, 02-5038279

