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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกื อบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกคร้ัง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่
ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นเอกสารที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมใน
การสัมมนาเข้มหรือสัมมนาเสริมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
การศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชัน้สูง ฉบับน้ี คณะกรรมการการผลิต
และบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการท างานที่ได้ รับมอบหมาย และการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม จ านวน 2 คร้ัง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 
       คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
                          กฎหมายสิ่งแวดล้อมชัน้สูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง 

 
15  กันยายน 2564    -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2564 
 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
23-24 ตุลาคม  2563   -  Online ผ่าน MS Teams 
 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
15-16 มกราคม 2564   -  Online ผ่าน MS Teams 
 
 
 
หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการ 

      ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41706 กฎหมายส่ิงแวดล้อมชั้นสูง  

Advanced Environmental law 
 
1.  รายละเอียดชดุวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
 หลักส าคัญของกฎหมายสิง่แวดล้อมชัน้สูง จะศึกษาเกี่ยวกับ  
 - ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายสิง่แวดล้อม 
 - มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 - กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในเร่ืองดิน ป่าไม้ ความหลากหลายทางชวีภาพ สัตวป์า่ 
และทรัพยากรทางทะเล 
 - กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้ า มลภาวะบนดินและใต้ผิวดิน มลภาวะทางอากาศ เสียง
และของเสียอันตราย 
 - กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 - ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน 
 - เปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดลอ้มของไทยกับต่างประเทศ 
 - ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ 
 - กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 -  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
 - ความตกลงเร่ืองสิ่งแวดล้อมเกีย่วกบัการขนย้ายมลพิษขา้มประเทศ 
 - อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and Their Disposal) 
 - ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิง่แวดล้อม (Multilateral Environment Agreement ) 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
ของไทยและต่างประเทศรวมทั้งปญัหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ  
 2.  เพื่อให้สามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศที่น ามาศึกษา
เปรียบเทียบและค้นหาเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้มได้ 

3.  เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและกลไกในก าร
ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และต่างประเทศในเร่ืองเกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงพหพุาคีเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมได้  
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม   
 หน่วยที่ 2 มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยที่ 3 กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน ป่าไม้ 
 หน่วยที่ 5 ทางชีวภาพกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ความหลากหลายทาง  
  ชีวภาพ สัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล 
 หน่วยที่ 6 กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้ า มลภาวะบนดินและใต้ผิวดิน 
 หน่วยที่ 7 กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศ เสียง และของเสียอันตราย  
 หน่วยที่ 8    กฎหมายเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมในชุมชน 
 หน่วยที่ 9   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน 
 หน่วยที่ 10 เปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ 
 หน่วยที่ 11  เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยกับตา่งประเทศ 
 หน่วยที่ 12   ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดลอ้มของไทยกับตา่งประเทศ 
 หน่วยที่ 13    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดลอ้ม 
 หน่วยที่ 14   ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
 หน่วยที่ 15   ความตกลงเร่ืองสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขนย้ายมลพิษข้ามประเทศ 
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ส่ือการศึกษาประจ าชุดวิชา 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง  

              Advanced Environmental law 
 
  
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชาน้ี เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
 
2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเร่ือง รวมทั้งแหลง่วิทยาการต่าง ๆ  ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ต ารา บทความ หรือสื่ออื่น ๆ  เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายเร่ือง 
 
3.  ต ารา 
 1.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม  (2552) สาขาวิชานิติศาสตร์ ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 เล่ม 1 เล่ม 2 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิต (2550) กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม พิมพ์คร้ังที่ 2 กรุงเทพ: 
วิญญูชน  
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  รายะนคร (2550) กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพ : วิญญูชน  
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธุพงษ์ (2547) กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ : วิญญชน 
 5.  ความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง  Advanced 
Environmental law 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดย
ต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเร่ืองงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ  
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.2.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.2.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.2.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา 
เพื่อทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขยีนต้องการให้นักศึกษาทราบ  
  1.2.4  ศึกษาเน้ือหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเน้ือหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถอ่งแท้ 
  1.2.5  ท ากิจกรรมท้ายเร่ือง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบเน้นแนว
ตอบกิจกรรม 
  1.2.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนว
การศึกษาชุดวิชา 
 
2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังน้ี 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 
       41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  Advance   Environmental law 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยาการอื่นที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced  
       Environmental law 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานท่ีก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
 
รายงานฉบับท่ี 1 
 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 10 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพื่อน
นักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดท ารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1.  ช่ือเรื่อง   
 นักศึกษาสามารถเลือกจัดท ารายงานทางวิชาการได้ ในหัวข้อเร่ืองต่อไปน้ี 
  1.  หลักเกณฑ์ของกฎหมายสิง่แวดล้อม   

2.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
  3.  กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม   
  4.  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน ป่าไม้ พันธ์พืช ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเล 
  5.  กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้ า มลภาวะบนดิน ใต้ผิวดิน มลภาวะทางอากาศ เสียง 
และของเสียอันตราย 

6.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม 
8.  เปรียบเทียบกฎหมายสิง่แวดล้อมของไทยกบัต่างประเทศ 
9.  เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยกับต่างประเทศ 

        10.  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดลอ้มและการบังคับใช้ 
        11.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และความ

ตกลงเร่ืองสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขนย้ายมลพิษข้ามประเทศ 
  หรือเลือกหัวข้อเร่ืองอื่น ๆ  ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกบัชุดวิชา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ที่อยู่ในแนวการศึกษา 

2. ประเด็น และความส าคัญของการศึกษา 
เน้ือหาของรายงานส่วนน้ี เป็นค าน าหรือการกล่าวน าเพื่อให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึกษา

และความส าคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไรและประเด็นดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างไร  ทั้งน้ีควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ 

3. เน้ือหาของรายงาน 
เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายโดยสังเขป เกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองและประเด็น

การศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเน่ืองที่
อาจน าไปสู่การศึกษาปัญหาในเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่อไป  

4. แหล่งวิชาการอ้างอิง 
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา 

และต าราอ้างอิงที่ก าหนด  ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ต ารา 
บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น 
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5.  เครื่องมือและวิธีด าเนินการ  
การจัดท ารายงานฉบับที่ 1 น้ี มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนว คิด 

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้ จากการค้นคว้า
เอกสาร ทั้งน้ีนักศึกษาต้องก าหนดหัวข้อที่น าเสนอไม่ให้ซ้ ากัน โดยปรึกษากันก่อนการศึกษาและ จัดท า
รายงาน  

การจัดท ารายคร้ังที่ 1 ไม่ควรเกิน 10-12 หน้าโดยให้แบ่งบทของการจัดท ารายงานทั้งห มด 
เป็น 5 บท โดยในการจัดท ารายงานคร้ังที่ 1 นักศึกษาจัดท ารายงานเพียง 3 บท ดังน้ี 

 บทที่ 1 ผู้ศึกษาต้องศึกษาเร่ืองที่จะเขียนให้เห็นภาพให้ชดัว่าท าไมต้องศึกษาเร่ืองน้ี โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในลักษณะของการเขียนเรียงความ และจะศึกษาประเด็นใดในกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

บทที่ 2 ให้น าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษามาเขียนไว้ เพื่อจะโยงไปปรับใช้ ในบทที่ 4 
และบทที่ 5 ได้ต่อไป 

บทที่ 3 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาได้ศึกษา เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
เปรียบเทียบในบทที่ 4 และบทที่ 5 ต่อไป 

การจัดท ารายงานคร้ังที่สอง แบ่งเป็น 2 บทคือบทที่ 4 และบทที่ 5  
บทที่ 4 เป็นรูปแบบของการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบกฎหมายอาจจะเป็นกฎหมายไทย

เปรียบเทียบกัน กับกฎหมายต่างประเทศ หรือจะเป็นการน าทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมาปรับใช้กับกฎหมาย
ไทย ก็ได้ ซึ่งขึ้นกับที่นักศึกษาได้ศึกษามา 

 บทที่ 5 เป็นบทสรุปที่นักศึกษาได้ศึกษาทั้ง 4 บท เขียนให้เห็นถึงความสอดคล้องของบทที่ 1 
– 4 โดยให้สั้น กระชับ และเชื่อมโยงกัน 
 6.  วัตถุประสงค์ของงาน 

การจัดท ารายงานทางวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับแนว คิด 
ทฤษฎี และหลักกฎหมายในหัวข้อเร่ืองที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการ
น าเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มย่อย และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายในกิจกรรมต่อ ๆ  ไป     
 7.   ก าหนดส่งงาน   

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม ส่งอาจารยผ์ู้สอน 1 เล่ม ทางไปรษณีย์ก่อนการสัมมนาเสริม 
1 อาทิตย์ ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่มให้จัดท ารายงานฉบับที่สง่ใหอ้าจารย์ส่งใหเ้พื่อนนักศกึษา
ทางเมล์หรือทางไลน์ตามที่นักศึกษาสะดวกในกลุ่มให้ครบเพื่อนักศึกษาในกลุ่มจะได้ใช้อ่านเพื่อการคอมเมน้ท์
ก่อนการสัมมนาเสริม 1 อาทิตย์  

 
รายงานฉบับท่ี 2 

 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการในลักษณะการเปรียบเทียบกฎหมาย โดยมีหัวข้อเร่ือง
ตามรายงานฉบับที่ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม ส่งอาจารย์
ผู้สอน 1 เล่ม ทางไปรษณีย์ก่อนการสัมมนาเสริม 1 อาทิตย์ ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่มให้
จัดท ารายงานฉบับทีส่่งให้อาจารยส์่งให้เพื่อนนักศึกษาทางเมลห์รือทางไลน์ตามที่นักศกึษาสะดวกในกลุ่มใหค้รบ
เพื่อนักศึกษาในกลุ่มจะไดใ้ชอ้่านเพื่อการคอมเม้นทก์่อนการสมัมนาเสริม 1 อาทิตย ์ 
รายงานฉบับที่ และ 2 ก่อนการ สัมมนาเสริม 1 อาทิตย์  
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            ทั้งน้ีจ านวนหน้ารายงานนักศึกษา ฉบับที่ 1 ไม่ควรเกิน 10 หน้า เน้นเน้ือหาสาระที่ต้องการศึกษา
จริง ๆ และฉบับที่ 2 ไม่เกิน 20-25 หน้า  

 
 หมายเหตุ  รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษารายละเอียด
จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการท าวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่ก าหนดในหน้า 1 0 และหน้า 11 โดยใช้
กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 2 ชุด โดยน าส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของ
นักศึกษา 1 ชุด  พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก 
โดยใช้รูปแบบดังน้ี 
 

 
รายงานฉบับที่ .... 

 
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง  

              Advanced Environmental law 
 

เรื่อง................................................................. 
 

โดย 
รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 
................................................................ 

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .... 

ณ ........................................................... 
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม) 

 
 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental law จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 1.  ก าหนดการสัมมนาเสริมชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental 
law ได้ก าหนดการสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไว้จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 
วันที่ 1 
09.00 - 12.00 น. -  บรรยายสรุปเน้ือหาในหน่วยที่ 1 - 7   
      พร้อมน าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 และสรุปการสัมมนา 
      โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
วันที่ 2 
09.00 - 12.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
      โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 
วันที่ 1 
09.00 - 12.00 น. -  บรรยายสรุปเน้ือหาในหน่วยที่ 8 – 15  
      พร้อมน าเสนอรายงานฉบับที่ 2  
12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 และสรุปการสัมมนา 
      โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
วันที่ 2 
09.00 - 12.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
      โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
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3.  การเตรียมตัวเพ่ือเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังน้ี 
 1.  การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเร่ืองต่อไนปี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  ควรน าเสนอในรูปของ Power Point และซักซ้อมวธิีการน าเสนอ
รายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการน าเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน า เสนอ
ผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปน้ี 
  2.1  รายงานจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมส่งเอกสารให้เพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม
ทางไลน์ หรือทางเมล์ในวันน าเสนอรายงาน 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point)  
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน  
  

คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน และการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังน้ี 
 1.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 
 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      60  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 


