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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
Advanced Constitution and Political Institution

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษาที่ 1/2565
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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการที่สาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุก
ภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องทา
กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริม รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิจ กรรมการศึกษา ชุดวิช า 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสู ง ฉบับนี้
คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับนักศึกษาในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
15 กันยายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565
10 ธันวาคม 2565

- วันแรกของการศึกษาภาค 1/2565
- สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ผ่าน MS Team
- สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ผ่าน MS Team

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านทาบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
Advanced Constitution and Political Institution
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
ปรัชญาและแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่สาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในเรื่องรัฐ หลัก
นิติรัฐ หลักประชาธิปไต ยแนวคิดเรื่องการจากัดอานาจรัฐ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล หลักความสูงสุดของรัฐสภา แนวความคิดว่าด้วยความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการควบคุมมิให้ กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ และวิวัฒนาการเกี่ยวกับหลั กดังกล่ าว ศึกษาถึง
พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครอง และสถาบันการเมือง ทั้งของไทยและต่างประเทศ กระบวนการ
ทางรั ฐ ธรรมนู ญและการเมือง ความสั มพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือ งในระบบนั้นรวมตลอดถึงการศึกษา
เปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยต่าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถอธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการจากัดอานาจรัฐได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีและระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญได้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถรวิเคราะห์วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญและเสรีภาพในระบบกฎหมายของไทยได้
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้
6. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถเปรี ยบเทีย บพั ฒ นาการระบยการเมื่ อ งการ
ปกครอง ระบบพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยต่าง ๆได้
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
ปรัชญาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หน่วยที่ 2
แนวคิดประชาธิปไตย
หน่วยที่ 3
ระบบการเมืองการปกครองของต่างประเทศ
หน่วยที่ 4
นิติธรรม
หน่วยที่ 5
สิทธิเสรีภาพ
หน่วยที่ 6
สิทธิเสรีภาพที่สาคัญตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยที่ 7
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หน่วยที่ 8
องค์กรนิติบัญญัติและกระบวนการนิติบัญญัติ
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หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15

องค์กรบริหาร
องค์กรตุลาการและกระบวนการยุติธรรม
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ประกอบด้วย

1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาและมหาวิทยาลัย

2. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง
รวมทั้งแหล่ งวิ ทยาการต่ าง ๆ ที่นั กศึกษาสามารถค้นคว้ าเพิ่ มเติ ม เช่น ตารา บทความ
งานวิจัย หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 กิจกรรมท้ายบท

3. ตารา
1. หยุด แสงอุทัย (2538) หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
2. วิษณุ เครืองาม (2530) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ เจริญวิทย์การพิมพ์
3. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2538) กฎหมายมหาชน เล่ม 1 - 3 กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์นิติธรรม
4. สมยศ เชื้อไทย (2535) คาอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์เรือนแก้ว
การพิมพ์
5. วรพจน์ วิศรุตพิชญ (2538) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
6. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (2535) คาอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมนี
โครงการตาราฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ (2551) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2552) กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ต่างประเทศ กรุงเทพฯ
สานักพิมพ์วิญญูชน
9. บรรเจิด สังคะเนติ (2547) หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
10. ไพโรจน์ ชัยนาม (2524) สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ คณะกรรมการ
สัมมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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11. อมร จันทรสมบูรณ์ (2537) คอนสติตัวชั่นแนวลลิสม์ (Consitutionalism) ทางออกของประเทศไทย
กรุงเทพฯ สถาบันนโยบายการศึกษา
12. สมยศ เชื้อไทย (2535) คาอธิบายหลักกฎหมายทั่วไป กรุงเทพฯ โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
13. สมคิด เลิศไพทูรย์ (2536) ตุลาการรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
14. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2546) วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
15. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2547) หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
16. รั ง สรรค์ ธนะพรพั น ธ์ (2547) เศรษฐศาสตร์ รั ฐ ธรรมนู ญ : บทวิ เ คราะห์ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เล่ม 1 - 3 กรุงเทพฯ สานักพิมพ์มติชน
17. สุ นั ย มโนมั ย อุ ด ม (2552) ระบบกฎหมายอั ง กฤษ กรุ ง เทพ โครงการต าราและเอกสาร
ประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. เกรี ย งไกร เจริ ญ ธนาวั ฒ น์ (2543) ระบบการเมื อ งการปกครองฝรั่ ง เศส นนทบุ รี สถาบั น
พระปกเกล้า
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วิธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องทา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่
15 กันยายน 2565 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาสื่อหลัก คือ ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสั มมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่
กาหนด)
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 เพื่อศึกษาเนื้อหา
จากตาราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
1.2.2 การเตรียมด้านร่างกาย
1.2.3 การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศ
ที่ดีสาหรับการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียน ที่จาเป็น 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 แล้วตรวจสอบเน้นแนว
ตอบกิจกรรม
1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนวการศึกษาชุด
วิชา
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
2.2 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลั งเรียนชุดวิช า
41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นที่ทันสมัย
2.4 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาปี 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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งานที่กาหนดให้ทา
นักศึกษาจะต้องเตรียมการทารายงาน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
รายงานฉบับที่ 1
เป็นการจัดทารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 7 - 10 หน้า จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 ชุด
สาหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จานวน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพื่อน
นักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดทารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
นักศึกษาสามารถเลือกจัดทารายงานทางวิชาการได้ ในหัวข้อย่อยภายใต้เรื่องต่อไปนี้
1. ปรัชญาและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ
3. การควบคุมฝ่ายบริหาร
4. การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
5. ระบบการเลือกตั้ง
6. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
7. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
8. ศาลรัฐธรรมนูญ
9. สถาบันทางการเมือง
หรือเลือกหัวข้อเรื่องอื่น ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตของการศึกษาชุดวิชานี้
2. ประเด็น และความสาคัญของการศึกษา
เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นคานาหรือการกล่าวนาเพื่อให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึกษาและ
ความสาคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไร และประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญ
อย่างไร ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะต้องมีประเด็นตามข้อ 3 และควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
และกระชับ
3. เนื้อหาของรายงาน
เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่
นักศึกษาได้กาหนดไว้ ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่อง รวมทั้งศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศด้วย
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4. แหล่งวิชาการอ้างอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา
และตาราอ้างอิงที่กาหนด ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา
บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
5. เครื่องมือและวิธีดาเนินการ
การจัดทารายงานฉบับที่ 1 นี้ มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้กาหนดไว้ จากการค้นคว้าเอกสาร
6. วัตถุประสงค์ของงาน
การจัดทารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลั กกฎหมายในหั ว ข้อเรื่ องที่เกี่ย วกับ หลั กกฎหมายรัฐ ธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสู ง โดยการ
นาเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์เพื่อ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดทาบทสรุปในกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
7. กาหนดส่งงาน
ให้นักศึกษาส่งหัวข้อรายงานที่จะนาเสนอในการสัมมนาเสริมก่อนกาหนดการสัมมนา ครั้งที่ 1
ก่อน 1 สัปดาห์ โดยส่งโทรสารมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. 02-503-3854, 02-503-3569
ส่งรายงานในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนนาเสนอผลงาน
รายงานฉบับที่ 2
เป็นการจัดทารายงานทางวิชาการที่ต่อเนื่องจากรายงานฉบับที่ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว
โดยศึกษาเพิ่มเติมประเด็นที่ยังขาดตามคาแนะนาของอาจารย์ ข้อสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งเสนอ
บทวิเคราะห์และบทสรุป รายงานฉบับที่ 2 มีจานวนประมาณ 15 - 20 หน้า และจัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน
2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด สาหรับนักศึกษานาเสนอผลงานภายในกลุ่ม 1 ชุด และถ่ายเอกสารรายงานแจก
เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย
กาหนดส่งงาน ส่ งรายงานในวัน ที่ 1 ของการสั มมนาเสริมครั้งที่ 2 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อน
นาเสนอผลงาน
หมายเหตุ รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษารายละเอียดจากคู่ มือการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
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แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่กาหนดในหน้า 10 และหน้า 11 โดยใช้กระดาษ
A4 นักศึกษาต้องจัดทารายงาน 2 ชุด โดยนาส่งอาจารย์ประจากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด
พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้

รายงานฉบับที่ ....
ชุดวิชา 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
Advanced Constitution and Political Institution
เรื่อง.................................................................
โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
................................................................

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ....
ณ ...........................................................
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม)

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม
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การสัมมนาเสริม
การสั มมนาเสริ มเป็น กิจ กรรมที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตร นักศึกษาทุกคนที่ล งทะเบียนเรียนชุด วิ ช า
41711 กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญและสถาบันการเมืองชั้นสู ง จะต้องเข้าร่ว มกิจกรรมตามที่ กาหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41712 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ได้กาหนดการสัมมนาเสริม ในภาค
การศึกษาที่ 1/2565 ไว้จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ผ่าน MS Teams
วันที่ 26พฤศจิกายน 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 10 ธันวาคม 2565
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)

2. วันและสถานที่สัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จัดขึน้ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ศูนย์วิทยพัฒนาประจาจังหวัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามวันที่กาหนดดังนี้
3. การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้
1.1 การนาเสนอผลงาน ควรนาเสนอในรูปของ Power Point และซักซ้อมวิธีการนาเสนอ
รายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการนาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน
ชิ้นละไม่เกิน 20 นาที
1.2 การตอบประเด็น คาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
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2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 รายงานจัดทาเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมถ่ายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษาในวัน
นาเสนอรายงาน
2.2 นาเสนอผลงานทางโปรแกรมสาเร็จรูป (Power Point) หรือการนาเสนอโดยแผ่นใส
หรือแผ่นทึบ (ถ้ามี)

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

