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โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบัมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ วชิาเอกการบริหารการปกครองท้องที ่

เรียน นักศึกษาทุกท่าน 

ขณะน้ีกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต วิชำเอกกำรบริหำรกำร
ปกครองทอ้งท่ีมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (มสธ.) ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2554 ระหวำ่งเดือน
ธนัวำคม 2554 – เมษำยน 2555 ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้  

ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2555 (ภำค 1/2555) มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (มสธ.) 
ไดก้ ำหนดเปิดภำคกำรศึกษำ ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2555 และจะเร่ิมกำรสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ ตั้งแต่วนัท่ี 
7-8 กรกฎำคม 2555 เป็นตน้ไป ดงันั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม และเตรียมกำรส ำหรับกำรเรียนในภำค
กำรศึกษำท่ี 1/2555 ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม – ตุลำคม 2555 มหำวิทยำลยัจึงขอแจง้แนวทางการศึกษาและ
ก าหนดการสอนเสริมแบบเข้มพเิศษ ตำมเอกสำรท่ีแนบมำดว้ย ดงัน้ี 

1. การลงทะเบียนเรียนภาค 1/2555  
ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2555 นกัศึกษำควรลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำลงทะเบียน

เรียน 1,350 บำท โดยด่วนท่ีสุด ณ ท่ีท ำกำรไปรษณียทุ์กแห่ง (นกัศึกษำท่ำนใดท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนอำจจะ
ท ำใหมี้ปัญหำท่ีตำมมำหลำยประกำร อำทิ ไม่ไดรั้บหนงัสือเรียน หรือไดรั้บหนงัสือเรียนล่ำชำ้ ไม่ไดรั้บแจง้ 
วนั เวลำ และสถำนท่ีสอบ ไม่ไดเ้ขำ้สอบเน่ืองจำกไม่มีช่ือลงทะเบียน และไม่ไดรั้บแจง้ผลสอบ ดงันั้นจึงแจง้
ใหน้กัศึกษำท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียน รีบลงทะเบียนเรียนโดยด่วน)  

นักศึกษาท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-5047225  

นักศึกษาท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้รับหนังสือเรียนสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-5047625 

2. นักศึกษาที่หมดวาระการด ารงต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ส ำหรับนกัศึกษำท่ีหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งก ำนนัหรือผูใ้หญ่บำ้นก่อนวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2555 

และไม่ไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัมำด ำรงต ำแหน่งอีก ถือวำ่ท่ำนไม่ไดมี้สถำนภำพเป็นก ำนนัหรือผูใ้หญ่บำ้นจึงไม่
สำมำรถเป็นผู ้รับทุนหรือรับเงินอุดหนุนค่ำลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 80 ท่ีกรมกำรปกครองจ่ำยให ้ 
(5,400 บำท ต่อภำคกำรศึกษำ) ตำมเง่ือนไขของกระทรวงมหำดไทย 
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อย่ำงไรก็ตำมนกัศึกษำท่ำนท่ีหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งแลว้ดงักล่ำว จะยงัสำมำรถเรียนใน
หลกัสูตรน้ีต่อเน่ืองต่อไปไดจ้นจบกำรศึกษำ โดยท่ำนตอ้งช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนเอง ภำคกำรศึกษำละ 6,750 
บำท (1,350 + 5,400 = 6,750 บำท) และมหำวิทยำลยัขอแนะน ำให้ท่ำนลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองจนส ำเร็จ
กำรศึกษำ เพื่อท่ีท่ำนจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรศึกษำท่ีมีคุณค่ำอยำ่งมำกหลำยประกำร คือ กำรไดรั้บควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำงๆและกำรได้เรียนจบปริญญำตรีสมตำมควำมตั้ งใจอันจะเป็นกำรเพิ่มพูนทั้ งควำมรู้และคุณวุฒิ
กำรศึกษำใหสู้งข้ึน และจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหแ้ก่ลูกบำ้น และลูกหลำนของท่ำนไดต่้อไป 

3. ผลการสอบไล่ภาค 2/2554 
ผลกำรสอบในภำคกำรศึกษำ (ภำค 2/2554 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2554 – เมษำยน 2555) 

มหำวิทยำลยัไดป้ระกำศผลสอบแลว้ทำงเวบ็ไซตข์อง มสธ. (www.stou.ac.th) และไดแ้จง้ผลสอบให้นกัศึกษำ
ทรำบทำงไปรษณียอี์กดว้ย  

นักศึกษาท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02-5033632 หรือ 02-5033598 หรือ 02-5047231-8 

4. การลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/2554  
ส ำหรับผูท่ี้สอบไล่ภำค 2/2554 ซ่ีงสอบไปเม่ือวนัท่ี 28-29 ตุลำคม 2555 นกัศึกษำท่ำนใดท่ีสอบ

ผ่ำนหมดทุกวิชำ มสธ. ขอแสดงควำมยินดีกบัท่ำนด้วย ส่วนนกัศึกษำบำงท่ำนท่ีสอบไม่ผ่ำนในบำงชุดวิชำ 
(อำจเป็นเพรำะไม่ไดเ้ขำ้เรียนเลย หรือไม่ไดเ้ขำ้เรียนในบำงคร้ัง หรือไม่ไดเ้ขำ้สอบไล่) โดยไดผ้ลสอบเป็น  U 
หรือ I นกัศึกษำกลุ่มน้ีจะตอ้งไปลงทะเบียนสอบซ่อมในชุดวิชำท่ีสอบไม่ผำ่นโดยช าระค่าลงทะเบียนเรียนที่ 
ทีท่ าการไปรษณย์ีทุกแห่ง ชุดวิชาละ 150 บาท โดยให้นกัศึกษำลงทะเบียนสอบซ่อมเช่นเดียวกบันกัศึกษำปกติ
ในหลกัสูตรอ่ืนๆ ของ มสธ. โดยให้กรอกขอ้มูลกำรลงทะเบียนสอบซ่อมในแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนให้
ถูกต้องเรียบร้อย และเก็บส ำเนำใบเสร็จกำรลงทะเบียนสอบซ่อมไวด้้วยทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบในภำยหลงั และใหน้กัศึกษำไปเขำ้สอบซ่อมในวนัที ่4-5 สิงหาคม 2555 ตำมตำรำงสอบซ่อม ดงัน้ี 

ตารางสอบซ่อมส าหรับนักศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

วนัเสาร์ที ่4 สิงหาคม 2555 

เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวชิำ  10131  สังคมมนุษย ์

เวลำ 11.45 – 14.15 น. สอบชุดวชิำ  30201  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กำรบริหำร 

วนัอาทติย์ที ่5 สิงหาคม 2555 เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวชิำ  10152  ไทยกบัสังคมโลก  

http://www.stou.ac.th/
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ตารางสอบซ่อมส าหรับนักศึกษาหลกัสูตร 2 ปี 

วนัเสาร์ที ่4 สิงหาคม 2555 เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวชิำ  33201  กำรบริหำรรำชกำรไทย 

วนัอาทติย์ที ่5 สิงหาคม 2555 

เวลำ 08.30 – 11.00 น. สอบชุดวชิำ  33420  กำรบริหำรรำชกำรส่วน
ภูมิภำค 

เวลำ 11.45 – 14.15 น. สอบชุดวชิำ  41008  กำรจดักำรกำรเกษตร 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. การลงทะเบียนเรียนส าหรับชุดวชิาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
จำกกำรท่ีมีนักศึกษำบำงท่ำนสอบไม่ผ่ำนในบำงชุดวิชำในภำคกำรศึกษำท่ีแล้วมำ (ตั้ งแต่ 

ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2551 ถึงภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2554) ไม่วำ่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตำม นกัศึกษำจะตอ้งลงทะเบียน
เรียนชุดวิชำท่ีสอบไม่ผ่ำนนั้น ๆ ใหม่ ในภำยหลงั โดยอำจต้องไปลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำพิเศษ 
ส ำหรับในภำคกำรศึกษำน้ี (ภำค 1/2555 ) นักศึกษำต้องเรียนตำมตำรำงสอนเสริมทั้ง 3 ชุดวิชำน้ีไปก่อน 
(เน่ืองจำก มสธ. ก ำหนดใหน้กัศึกษำลงทะเบียนเรียนไดภ้ำคกำรศึกษำละไม่เกิน 3 ชุดวชิำ) 

6. ตารางสอนเสริมแบบเข้มพเิศษภาค 1/2555  
กำรเขำ้เรียนหรือกำรเขำ้รับกำรสอนเสริมในภำคกำรศึกษำใหม่น้ี (ภำค 1/2555) นกัศึกษำจะตอ้ง

เรียน 3 ชุดวิชำ ชุดวิชำละ 2-3 คร้ัง โดยจะเร่ิมตั้งแต่วนัเสำร์ – อำทิตยท่ี์ 7-8 กรกฎำคม 2555 มหำวิทยำลยัได้
จดัส่งตำรำงสอนเสริมมำใหท้่ำนแลว้ ตำมตำรำงสอนเสริมท่ีแนบมำดว้ยน้ี  

เม่ือท่ำนไดรั้บตำรำงสอนเสริมน้ีแลว้ โปรดตรวจสอบชุดวิชาที่เรียน วันเรียน และสถานที่เรียน
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีท่ำนจะไดเ้ขำ้เรียนไดถู้กตอ้ง ตรงตำมวิชำ วนัท่ี และสถำนท่ีเรียน โดยไม่เกิด
ควำมผดิพลำด และกรุณาโทรศัพท์แจ้งวนัเวลาเรียนให้เพือ่นนักศึกษาท่านอื่นทราบต่อๆ กันไปด้วย เพราะอาจ
มีเพือ่นนักศึกษาบางท่านไม่ได้รับแจ้งตารางสอน หรือได้รับแจ้งตารางสอนล่าช้า เน่ืองจากบ้านอยู่ไกลจากการ
ส่งไปรษณย์ี 

7. การเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มพเิศษ 

กำรเรียนในหลกัสูตรน้ี มหำวิทยำลยัจะจดักำรสอนเสริมแบบเขม้พิเศษให้แก่นักศึกษำทุกชุดวิชำ 
โดยนักศึกษำจะเรียนเฉพำะวนัเสำร์และวนัอำทิตย ์ชุดวิชำละประมำณ 2-3 คร้ัง ระหว่ำงเวลำ 09.00-15.00 น. 
(และระหว่ำงเวลำ 9.00-16.00 น. ส ำหรับนกัศึกษำหลกัสูตร 2 ปี) ตำมตำรำงสอนเสริมท่ีแนบมำดว้ยแลว้ ในกำร 
เรียนสอนเสริมแบบเขม้พิเศษน้ี ให้นกัศึกษำเขำ้เรียนทุกคร้ัง เพรำะจะมีกำรเก็บคะแนนจำกกำรเขำ้เรียนและจำก 
กำรท ำกิจกรรมท่ีอำจำรยผ์ูส้อนก ำหนดคร้ังละประมำณ 20-30 คะแนน รวมคะแนนเกบ็ 60 คะแนน และนักศึกษา 
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จะต้องเข้าสอบไล่ปลายภาค ซ่ึงจะมีคะแนนสอบไล่อีก 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน หำกนกัศึกษำ ขำดเรียน
คร้ังใด จะไม่มีคะแนนเก็บส ำหรับคร้ังนั้น และอำจท ำให้นักศึกษำสอบตกได ้หำกนักศึกษำท่ำนใดมีภำรกิจใน
วนัท่ีมีกำรเรียนสอนเสริมควรมอบหมำยผูอ่ื้นไปด ำเนินกำรแทน หรือเล่ือนภำรกิจไปวนัอ่ืน หรือไปท ำภำรกิจ
หลงัจำกเลิกเรียนแลว้ ดงันั้น จึงขอย า้ให้นักศึกษาเข้าเรียนสอนเสริมทุกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษำมีคะแนนเก็บ
จำกกำรท ำกิจกรรม และสำมำรถเรียนจบปริญญำตรีได ้

ส ำหรับกำรเดินทำงไปเขำ้รับกำรสอนเสริมในสถำนท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงสอนเสริม อำจจะมี
นกัศึกษำบำงท่ำนตอ้งเดินทำงขำ้มจงัหวดับำ้ง นักศึกษำท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัอำจรวมกลุ่มกนั
และเดินทำงไปเขำ้รับกำรสอนเสริมดว้ยกนัหรือใชร้ถคนัเดียวกนั เพื่อเป็นกำรประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 
จึงขอใหน้กัศึกษำใชค้วำมมำนะพยำยำมในกำรเดินทำงไปเขำ้เรียนเพื่อควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ และจะไดเ้ขำ้รับ
พระรำชทำนปริญญำบตัรตำมท่ีทุกคนมุ่งหวงั 

(กำรเขำ้เรียนสอนเสริมในภำคกำรศึกษำน้ีอำจมีนกัศึกษำจำกรุ่นท่ี 1 ท่ีสมคัรเขำ้เรียนเสริมเพิ่มเติม
โดยเป็นนกัศึกษำท่ีมีเลขประจ ำตวัข้ึนตน้ดว้ย 52 มำเขำ้เรียนกบันกัศึกษำรุ่นท่ี 2 ดว้ยจ ำนวนหน่ึง) 

8. ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2555 มสธ.ไดจ้ดัสอบไล่วนัท่ี 27-28 ตุลำคม 2555 ตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 
ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่1/2555 (หลกัสูตร 4 ปี) 

วนัเสาร์ที ่27 ตุลาคม 2555 
เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิำ  33205  กำรส่ือสำรและกำรใช้

เทคโนโลยกีำรส่ือสำร 

วนัอาทติย์ที ่28 ตุลาคม 2555 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิำ  33203  เศรษฐศำสตร์เพื่อกำร
บริหำรรัฐกิจ 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิำ  33204  กฎหมำยเก่ียวกบักำร
บริหำรกำรปกครองทอ้งท่ี 

ตารางสอบไล่ภาคการศึกษาที ่2/2555 (หลกัสูตร 2 ปี) 

วนัเสาร์ที ่27 ตุลาคม 2555 
เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิำ  33306  ปัญหำและยทุธศำสตร์กำร

บริหำรกำรปกครองทอ้งท่ี 

วนัอาทติย์ที ่28 ตุลาคม 2555 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. สอบชุดวชิำ  33421  หลกักำรบริหำรทอ้งถ่ิน 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. สอบชุดวชิำ  33204  กฎหมำยเก่ียวกบักำร
บริหำรกำรปกครองทอ้งท่ี 
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9. รายการโทรทัศน์ส าหรับนักศึกษา 

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชไดจ้ดัรำยกำรโทรทศัน์ส ำหรับนักศึกษำในหลกัสูตรน้ี ช่ือ
รำยกำร “สำรพนัวิชำกำรกบัก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น” ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ซ่ึงจะเร่ิมออกอำกำศทุกวนัจนัทร์และ
วนัพฤหสับดี เวลำ 18.00 – 19.00 น. และจะน ำเทปมำออกอำกำศซ ้ ำทุกวนัองัคำรและวนัศุกร์ เวลำ 21.00 - 
22.00 น. ตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎำคม -11 ตุลำคม 2555 นกัศึกษำสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทศัน์รำยกำรน้ีได้
ทำงช่องสัญญำณโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมช่อง STOU Channel ช่องสถำนีโทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำวงัไกลกงัวล 
DLTV 8 ช่องสัญญำณทรูมูฟ 193 (จำนแดง) หรือช่องสัญญำณอ่ืนท่ีสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทศัน์เพื่อ
กำรศึกษำช่อง DLTV 8 ได ้

ขอให้ท่านนักศึกษาอ่านรายละเอียด ค าช้ีแจงและข้อแนะน าในเอกสารที่ส่งมาให้นี้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนทุกข้อ จะท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล และเข้ารับการศึกษาได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการ
ผดิพลาดใดๆ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชและกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ขอส่งเสริม
สนบัสนุนและเป็นก ำลงัใจให้นกัศึกษำทุกท่ำนไดใ้ช้ควำมตั้งใจ ควำมมุมำนะ และควำมขยนัหมัน่เพียรใน
กำรเขำ้รับกำรศึกษำในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่นกัศึกษำทุกท่ำนจะส ำเร็จกำรศึกษำ ไดรั้บพระรำชทำน
ปริญญำบัตรสมตำมควำมมุ่งหวงั และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ลูกบ้ำน ลูกหลำน ครอบครัว และสังคม
ประเทศชำติต่อไป 

 
 

อำจำรยส์มปฤณ นิยมไทย 
ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรควำมร่วมมือ 

ระหวำ่งกระทรวงมหำดไทยกบัมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนโครงกำรควำมร่วมมือ 
ระหวำ่งกระทรวงมหำดไทยกบั 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
โทร. 02-5034011, 02-5038279 

 

 


