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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูง
และกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law
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ภาคการศึกษาที่ 1/2565
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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เช่น นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ทุกครั้ง ดังนั้น แผนกิจกรรมการศึกษาของทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาในทุกภาคการศึกษาจึงเป็น
คู่มือสาหรับนักศึกษาที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเอกสารที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นัก ศึก ษา
จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในการศึกษาแต่ละชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิด
ในผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับนักศึกษา
ในการทารายงานที่ได้รั บ มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าร่ว มสั มมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง
โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

3

สารบัญ

คานา
ปฏิทินการศึกษาและการส่งรายงาน
รายละเอียดชุดวิชา
คาอธิบายชุดวิชา
วัตถุประสงค์
รายชื่อหน่วยการสอน
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
วิธีการศึกษาชุดวิชา
งานและกิจกรรมที่กาหนดให้ทา
แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
การสัมมนาเสริม
การประเมินผลการศึกษา

หน้า
2
4
5
5
5
6
7
8
10
12
13
15

4

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
15 กันยายน 2565
22-23 ตุลาคม 2565
21-22 มกราคม 2565

- วันแรกของการศึกษาภาค 1/2565
- สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ผ่าน MS Teams
- สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ผ่าน MS Teams

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านทาบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
Advanced Intellectual Property Law
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
ปรั ช ญา แนวคิด และหลั กการเกี่ย วกับการคุ้มครองผู้ บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค กลไก และระเบียบปฏิบัติ สาหรับการคุ้มครองผู้บริโภค การเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสียหาย เปรียบเทียบกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับการคุ้ม ครองผู้บริโภคของประเทศต่างๆ และประเทศไทย
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย กลไก และมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสิน ค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุ หีบห่อ การ
โฆษณา องค์กร และสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมายความรับผิด ในผลิตภัณฑ์ หน้าที่ และความรับผิด
ของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค และมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการ และกลไก ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค และการเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกฎหมายและสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภค
ของประเทศต่างๆ และประเทศไทยได้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ การปิดสลาก ราคา บรรจุ หีบห่อ และโฆษณาได้
5. เพื่อให้ มี ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกั บกฎหมายและ
มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคได้
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์
หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้
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1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
ปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยที่ 2
มาตรการ กลไก ระเบียบปฏิบัติและการเยียวยาความเสียหายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยที่ 3
สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
หน่วยที่ 4
กฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ
หน่วยที่ 5
กฎหมายและสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
หน่วยที่ 6
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
หน่วยที่ 7
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
ราคาและบรรจุหีบห่อ
หน่วยที่ 8
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
หน่วยที่ 9
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
หน่วยที่ 10
หลักการพืน้ ฐานเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
หน่วยที่ 11
กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศไทยและของต่างประเทศ
หน่วยที่ 12
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์
หน่วยที่ 13
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 1
หน่วยที่ 14
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2
หน่วยที่ 15
กรณีศึกษาคดีผู้บริโภค
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่ อการศึกษาประจ าชุ ดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้ บริโภคชั้นสู งและกฎหมายความรั บผิ ดใน
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย

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

3. ตารา
1. คาอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ของ ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
2. คาอธิบายพัฒนาการกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ของ ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
3. คาอธิบาย พรบ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ของ อาจารย์ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
4. คาอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ของ อาจารย์ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
5. คาอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ของ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
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วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิด
ในผลิตภัณฑ์
1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องทา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่
15 กันยายน 2565 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่กาหนด)
1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ
1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
1.2.1 การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพื่อศึกษาเนื้อหาจากตารา
และแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
1.2.2 การเตรียมด้านจิตใจ เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาตาราและแนวการศึกษา
ชุดวิชา ตามที่ได้วางแผนและกาหนดไว้ในตารางเรียน
1.2.3 การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
สาหรับการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนที่จาเป็น เช่น ดินสอ
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
1.3 วิธีการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนาเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา เพื่อ
ทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากตาราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้
1.3.5 ทากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบเน้นแนวตอบ
กิจกรรม
1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนวการศึกษา
ชุดวิชา
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
2.2 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุ ดวิช า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นที่ทันสมัย
2.4 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาปี 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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งานและกิจกรรมที่กาหนดให้ทา

นักศึกษาจะต้องจัดทารายงาน จานวน 2 ฉบับ และปฏิบัติกิจกรรมในการสัมมนาเสริมแต่ละครั้งดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
นักศึกษาจะต้องเตรียมการทารายงาน 1 ฉบับ โดยให้นักศึกษาจัดทาเค้าโครงรายงานทางวิชาการที่มี
ลักษณะเป็นบทความทางวิชาการโดยไม่ยึดถือรูปแบบของระเบียบวิธีวิจัย ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความยาวประมาณ 2 - 5 หน้า (เค้าโครงของ
บทความที่เป็นประเด็นปัญหา) ให้นักศึกษาจัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 ชุด สาหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และ
เก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมทาสาเนาแจกเพื่อนนักศึกษาในห้องกลุ่มย่อยด้วยในวันที่มีการสัมมนา
เสริมครั้งที่ 1 รวมทั้งให้นักศึกษาต้องนาเสนอรายงานฉบับที่ 1 หน้าชั้นเรียนโดยการใช้สื่อประกอบการรายงาน
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายความรับผิดใน
ผลิตภัณฑ์ได้ โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า : สานักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ห้องสมุดของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซด์ของสานั กงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ห้ อ งสมุ ด หรื อ เว็ บ ไซด์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานทีท่ างาน
และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ เฉพาะที่กาหนดในแบบฟอร์มการจัดทารายงานและ
ส่วนประกอบของรายงานหน้า 12 เป็นต้น
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ให้นักศึกษาทารายงานทางวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาตามรายงาน
ฉบับที่ 1 แต่เพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ศึกษาจากรายงานฉบับที่ 1 กับกฎหมายต่างประเทศ
หรื อกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อการหาข้อสรุป หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองผู้ บริโ ภคและ
กฎหมายความรับผิดในผลิ ตภัณฑ์ มีความยาวประมาณ 8 - 15 หน้า ให้นักศึกษาจัดทาเป็นรูปเล่ ม 2 ชุด
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สาหรับส่งอาจารย์ 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมทาสาเนาแจกเพื่อนนักศึกษาในห้องกลุ่ม
ย่อยด้วยในวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 รวมทั้งให้นักศึกษาต้องนาเสนอรายงานฉบับที่ 2 หน้าชั้นเรียนโดยการใช้
สื่อประกอบการรายงาน
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็ น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์หรือประเด็นที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ได้ โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากอนุสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า : สานักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ห้องสมุดของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซด์ของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ บริ โภค รวมทั้งวิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์ หรื อการศึกษาค้นคว้าอิส ระที่ห้ องสมุดหรือเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานทีท่ างาน
และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ เฉพาะที่กาหนดในแบบฟอร์มการจัดทารายงานและ
ส่วนประกอบของรายงาน หน้า 12 เป็นต้น
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แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความ
ยาวตามที่กาหนดในหน้า 10 และหน้า 11 โดยใช้กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดทารายงาน 2 ชุด โดยนาส่ง
อาจารย์ประจากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมทาสาเนาแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อย
ด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้

รายงานฉบับที่ ....
ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law
เรื่อง.................................................................
โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
................................................................

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ....
ณ ...........................................................
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม)
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การสัมมนาเสริม
การสั มมนาเสริ มเป็ น กิจ กรรมที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตร นักศึกษาทุกคนที่ล งทะเบียนเรียนชุด วิ ช า
41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ได้กาหนดการ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ผ่าน MS Teams
วันที่ 22 ตุลาคม 2565
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ผ่าน MS Teams
วันที่ 21 มกราคม 2566
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)

วันที่ 22 มกราคม 2566
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)
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2. สถานที่สัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2

ผ่าน MS Teams

3. การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การน าเสนอผลงาน ให้ นั กศึ กษาน าเสนอผลงานหน้ าชั้ นเรี ยนและต้ องมี การใช้ สื่ อ
ประกอบการนาเสนอด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน ไม่เกิน 30 นาที
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตอบคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 ข้อเสนอเค้าโครงรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องจัดทาเป็นรูปเล่มส่ง
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทาสาเนาแจกเพื่อนนักศึกษาในวันสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง
2.2 สื่อประกอบการนาเสนอผลงาน นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Power Point)
หรือการนาเสนอโดยแผ่นใส (ถ้ามี)
ข้อแนะนา
1. การเตรียมสื่อประกอบในการรายงาน นักศึกษาไม่ควรนาเอาเนื้อหาทั้งหมดของรายงานมาจัดทา
เป็นสื่อประกอบการรายงาน ควรจัดทาเป็นลาดับหัวข้อที่สาคัญ ๆ เท่านั้น เพื่อทาให้ผู้ฟัง/ อาจารย์ประจากลุ่ม
เข้าใจว่านักศึกษากาลังนาเสนอในประเด็นใดบ้าง
2. การนาเสนอ ควรจะเป็นลักษณะของการอธิบาย ไม่ใช่การอ่านรายงาน
3. ผู้นาเสนอผลงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตั้งคาถาม
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การประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

