แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
Advanced Environmental Law

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
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คานา
การศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษาในระบบทางไกล นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาของ
แต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องทา กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมใน
การสัมมนาเสริมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ฉบับนี้ คณะกรรมการการผลิต
และบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับ นักศึกษาในการทางานที่ได้รับมอบหมาย และการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
15 มีนาคม 2565

- วันแรกของการศึกษาภาค 2/2564

การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
21 พฤษภาคม 2565

- ผ่าน MS Teams

การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
16 กรกฎาคม 2565

- ผ่าน MS Teams

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์
1. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านทาบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามที่กาหนดในแผนกิจกรรมการศึกษา
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
Advanced Environmental Law
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
หลักสาคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง จะศึกษาเกี่ยวกับ
- ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องดิน ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า
และทรัพยากรทางทะเล
- กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้า มลภาวะบนดินและใต้ผิวดิน มลภาวะทางอากาศ เสียง
และของเสียอันตราย
- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน
- เปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ
- ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
- ความตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขนย้ายของเสียข้ามประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
2. เพื่ อให้ ส ามารถวิเคราะห์ ปัญ หากฎหมายสิ่ งแวดล้ อม และค้ นหาแนวทางแก้ไขปัญ หา
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค้นหามาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศได้
3. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และกลไกในการ
ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และสามารถอธิ บ ายมาตรการและกลไกในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศได้
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1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 2 มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 3 กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน ป่าไม้
หน่วยที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล
หน่วยที่ 6 กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้า มลภาวะบนดินและใต้ผิวดิน
หน่วยที่ 7 กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศ เสียง และของเสียอันตราย
หน่วยที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
หน่วยที่ 9 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน
หน่วยที่ 10 เปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ
หน่วยที่ 11 เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยกับต่างประเทศ
หน่วยที่ 12 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยกับต่างประเทศ
หน่วยที่ 13 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 14 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 15 ความตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขนย้ายของเสียข้ามประเทศ
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา

41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

Advanced Environmental Law
ประกอบด้วย
1. แผนกิจกรรม
แผนกิจ กรรมเป็ น คู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิช านี้ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย

2. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 กิจกรรมท้ายเรื่อง

3. ตารา
1. เอกสารการสอนชุ ด วิ ช ากฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม (2552) สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เล่ม 1 เล่ม 2
2. ศาสตราจารย์ ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต (2562) กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ
: วิญญูชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนคร (2550) กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ : วิญญูชน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ (2561) กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพ
: วิญญูชน
5. ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
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วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental
Law
1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องทา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดย
ต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่กาหนด)
1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ
1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
1.2 วิธีการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
1.2.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา
1.2.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนาเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา
1.2.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา
เพื่อทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
1.2.4 ศึกษาเนื้อหาจากตาราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้
1.2.5 ทากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบแนว
ตอบกิจกรรม
1.2.6 ทบทวนและประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิด ที่ได้จ ากการศึกษาแนว
การศึกษาชุดวิชา

2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
2.2 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental Law
2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยาการอื่นที่ทันสมัย
2.4 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced
Environmental Law ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาปี 2/2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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งานที่กาหนดให้ทา
นักศึกษาจะต้องเตรียมการทารายงาน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้

รายงานฉบับที่ 1
เป็นการจัดทารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 15 หน้า จัดทาเป็นรูปเล่ม โดยมีรูปแบบ
รายงานทางวิชาการ จานวน 2 ชุด สาหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้ จานวน 1 ชุด
พร้อมทั้งแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดทารายงานชุดวิชามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
นักศึกษาสามารถเลือกจัดทารายงานทางวิชาการได้ ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้
1. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2. กลไกในการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์
ป่า หรือทรัพยากรทางทะเล
4. กฎหมายควบคุมมลภาวะทางน้า
5. กฎหมายควบคุมมลภาวะบนดิน ใต้ผิวดิน
6. กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง หรือของเสียอันตราย
7. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
8. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
10. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
11. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และความ
ตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขนย้ายของเสียข้ามประเทศ
หรือเลือกหัวข้อเรื่องอื่น ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตการศึกษาชุดวิชา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ในแนวการศึกษา หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 15
2. ประเด็น และความสาคัญของการศึกษา
เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นคานาหรือการกล่าวนาเพื่อให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึกษา
และความส าคัญ ของการศึกษา โดยระบุให้ เห็ น ว่าการศึกษามีป ระเด็นอย่างไร และประเด็น ดังกล่ าวมี
ความสาคัญอย่างไร ทั้งนี้ ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ

3. เนื้อหาของรายงาน
เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และหลักกฎหมายโดยสังเขป เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและ
ประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้กาหนดไว้ ตลอดจนข้อโต้ แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหา
โดยสังเขปที่อาจนาไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายหรือการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึกในรายงาน
ฉบับต่อไป
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4. แหล่งวิชาการอ้างอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา
และตาราอ้างอิงที่กาหนด ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา
บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
5. เครื่องมือและวิธีดาเนินการ
การจัดทารายงานฉบั บ ที่ 1 นี้ มีลั กษณะเป็นรายงานทางวิช าการ โดยมี การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้กาหนดไว้ จากการค้นคว้า
เอกสาร
6. วัตถุประสงค์ของงาน
การจัดทารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักกฎหมายในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการนาเสนอ
และอภิปรายในกลุ่มย่อย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในกิจกรรมต่อ ๆ ไป
7. กาหนดส่งงาน
ส่ งรายงานฉบั บ ที่ 1 นี้ ทาง e-mail ตามที่อ าจารย์ผู้ ส อนกาหนด ก่ อนวัน สั มมนาเสริม 1
สัปดาห์ และส่งรายงานที่จัดทาเป็นรูปเล่มให้อาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ในวัน แรกของการสัมมนาเสริม (กรณี
สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า) รวมทั้งแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย

รายงานฉบับที่ 2
เป็ น การจั ด ท ารายงานทางวิช าการ ความยาวประมาณ 20 - 30 หน้ า จัด ท าเป็ น รูป เล่ ม โดย
ต่อเนื่องจากรายงานฉบับที่ 1 ประกอบด้วย ความเป็นมา หลักกฎหมายโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ สรุป และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
กาหนดส่งงาน ส่งรายงานฉบับที่ 1 นี้ ทาง e-mail ตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด ก่อนวันสัมมนา
เสริม 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย
หมายเหตุ รายงานทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิง
และบรรณานุ กรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ทั้ งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุ กรมควรศึ กษา
รายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับ คู่มือการ
ทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่จัดทาโดยสาขาวิชานิติศาสตร์
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แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยมีความยาวและรายละเอียด
ตามที่กาหนด นักศึกษาต้องจัดทารายงานส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษา
ในกลุ่มย่อยด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้
รายงานฉบับที่ ....
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

Advanced Environmental Law
เรื่อง.................................................................
โดย
ชื่อ - นามสกุล
................................................................
รหัสนักศึกษา
………………………………………
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ....
ณ ...........................................................
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม)

การสัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึ กษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental Law จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
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1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41706 กฎหมายสิ่ งแวดล้ อมชั้นสู ง Advanced Environmental Law ได้กาหนดการ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ไว้จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
วันที่ 1
09.00 - 12.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา
โดย วิทยากรประจากลุ่ม
พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.
หมายเหตุ :

กาหนดการสัมมนาเสริมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
วันที่ 1
09.00 - 12.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา
โดย วิทยากรประจากลุ่ม
2. สถานที่จัดสัมมนาเสริม
ติดตามจากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะแจ้งสถานที่จัดสัมมนาเสริมในแต่ละครั้ง
3. การเตรียมตัวเพื่อนาเสนอรายงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการนาเสนอรายงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
1.1 การนาเสนอรายงาน ควรนาเสนอในรูปของ PowerPoint และซักซ้อมวิธีการนาเสนอ
รายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการนาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
รายงานประมาณ 30 นาที
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
1.3 นักศึกษาในกลุ่มต้องเตรียมคาถามเพื่อสอบถามเพื่อนนักศึกษาที่นาเสนอรายงาน คน
ละอย่างน้อย 1 คาถาม
2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้

13
2.1 รายงานจัดทาเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อย
2.2 นาเสนอรายงานทางโปรแกรมสาเร็จรูป (PowerPoint)
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การประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน
คะแนนการจัดทารายงาน การนาเสนอรายงาน และการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ดังนี้
1. การจัดทาและการนาเสนอรายงานฉบับที่ 1
20 คะแนน
2. การจัดทาและการนาเสนอรายงานฉบับที่ 2
20 คะแนน
3. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
60 คะแนน
รวม
100 คะแนน

