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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษา
ศึกษาเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม รวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ฉบับนี้ คณะกรรมการการผลิตและ
บริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 
      คณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง 

 
15  กันยายน 2565   -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2565 
12  พฤศจิกายน 2565   -  สัมมนาเสริม ผ่าน MS Teams 
 
เนื่องจากมีการสัมมนาเสริมเพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาท ารายงานมา 2 ฉบับ ในการสัมมนา 
 

 
หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้นักศึกษาท าบันทึกแจ้งต่อประธาน 
      สาขาวิชานิติศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
 3.  การสัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนาต่างจังหวัด นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็ปไซต์ของ 
      สาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง 

Advanced Administrative Law 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ศึกษารากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎีต่างๆของกฎหมายปกครอง สัญญาการปกครอง 
การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง การบริหารบุคคลภาครัฐ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินทางฝ่าย
ปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง โดยศึกษาท้ังของไทยและต่างประเทศ 

 1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญ 
3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักกฎหมายปกครองได้ 
4. เพ่ือให้สามารถน าทฤษฎีและหลักกฎหมายปกครอง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 ที่มาและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน 
 หน่วยที่ 2 พัฒนาของกฎหมายมหาชนในยุโรป 
 หน่วยที่ 3 ภารกิจของฝ่ายปกครองและการจัดท าภารกิจของฝ่ายปกครอง 
 หน่วยที่ 4 การจัดองค์กรฝ่ายปกครอง 
 หน่วยที่ 5 การปกครองท้องถิ่น 
 หน่วยที่ 6 ค าสั่งทางปกครอง 
 หน่วยที่ 7 ความสมบูรณ์ของค าสั่งทางปกครอง 
 หน่วยที่ 8 ผลบังคับและการสิ้นผลของค าสั่งทางปกครอง 
 หน่วยที่ 9 ดุลพินิจและการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
 หน่วยที่ 10 มาตรการบังคับทางปกครอง 
 หน่วยที่ 11 วิธีพิจารณาในการออกค าสั่งทางปกครอง 
 หน่วยที่ 12 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 หน่วยที่ 13 สัญญาทางปกครอง 
 หน่วยที่ 14 การระงับข้อพิพาททางปกครองโดยศาล 
 หน่วยที่ 15 ความรับผิดของรัฐ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 

 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา  ชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองช้ันสูง 
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
 
2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
  
3.  ต ารา 
 1.  วรพจน์  วิศรุตพิญ์ (2540)  หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 2.  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2538) กฎหมายมหาชน เล่ม 1-3  กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์นิติธรรม 
 3. ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ (2540)  กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์จิรัชการพิมพ์ 
  4.  กมลชัย  รัตนสกาวรัตนวงศ์ (2537) หลักกฎหมายปกครองของเยอรมัน:พ้ืนฐานความรู้ทั่วไป
กรุงเทพมหานาคร ส านักพิมพ์นิติธรรม  

5.  กมลชัย  รัตนสกาวรัตนวงศ์ (2543) การปกครอง:ค าบรรยายสรุปบทความรายงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 6.  วรเจตน์  ภาคีรัตน์ (2549)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง:หลักการพ้ืนฐานของ
กฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 7.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2540) ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 8.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2540) ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 9.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2540) กฎหมายควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์วิญญูชน 
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 10.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2539) รวมค าอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539  กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 11.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2541) รวมค าอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 12.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2541) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 13.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2541) นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 14.  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2543) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมาย
ปกครอง กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์นิติธรรม 
 15. นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2543) หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วิญญูชน 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 
15 กันยายน 2565  โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม และการท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืน เพ่ือศึกษาเนื้อหาจากต ารา
และแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 
  1.2.2  การเตรียมด้านจิตใจ เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษา
ชุดวิชา ตามที่ได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 
  1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ 
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา 
เพ่ือทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
  1.3.4  ศึกษาเนื้อหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ 
  1.3.5  ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบเน้นแนว
ตอบกิจกรรม 
  1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาแนวการศึกษา
ชุดวิชา 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
กฎหมายปกครองชั้นสูง 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ตามวันเวลา และสถานที่ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 
รายงานฉบับท่ี 1 
 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 7 - 10 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด และแขวนรายงานในระบบ MS 
Teams โดยการจัดท ารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง   
นักศึกษาสามารถเลือกจัดท ารายงานทางวิชาการได้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อย่อย
ภายใต้เรื่องต่อไปนี้ 
(1) หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายปกครองไทย 
(2) การจัดท าภารกิจของฝ่ายปกครองโดยรูปแบบต่าง ๆ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
(3) การออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
(4)  สัญญาทางปกครอง 
(5)  การกระจายอ านาจทางบริการหรือการกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ 
(6)  ดุลพินิจและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  
(7) กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือมาตรการบังคับทางปกครอง 
(8) ความรับผิดของรัฐหรือกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(9) การระงับข้อพิพาททางปกครอง 
(10) ศาลปกครองไทยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หรือเลือกหัวข้อเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจโดยจะต้องมีการน าเสนอปัญหาและประเด็น
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองด้วย ภายในขอบเขตการศึกษาชุดวิชานี้ 

2. ประเด็น และความส าคัญของการศึกษา 
เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นค าน าหรือการกล่าวน าเพ่ือให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึกษาและ

ความส าคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไร และประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญ
อย่างไร  ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะต้องมีรายละเอียดตามข้อ 3 และควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายและกระชับ 
 3.   เนื้อหารายงาน 
                  เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่
นักศึกษาได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่อง  รวมทั้งศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศด้วย 
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 4.  แหล่งวิชาการอ้างอิง 
       นักศึกษาสามารถศึกษาค้าคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา และ
ต าราอ้างอิงที่ก าหนด ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ 
หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

5.  เครื่องมือและวิธีด าเนิการ 
    การจัดท ารายงานฉบับที่ 1 นี้ มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ก าหนดไว้ จากการค้นคว้าเอกสาร 
 6.  วัตถุประสงค์ของงาน 

     การจัดท ารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง โดยการน าเสนอ อภิปราย 
และวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุ่มย่อย และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในกิจกรรม
ต่อ ๆ ไป 

7.  ก าหนดส่งงาน   
    ส่งรายงานในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่1 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอผลงาน 

  
รายงานฉบับท่ี 2 
 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการที่ต่อเนื่องจากรายงานฉบับที่ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว 
โดยศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นที่ยังขาดตามค าแนะน าของอาจารย์ ข้อสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งเสนอ
บทวิเคราะห์และบทสรุป รายงานฉบับที่ 2 มีจ านวนประมาณ 15 - 20 หน้า และจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน  
2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่ม  1 ชุด และแขวนรายงานในระบบ 
MS Teams 
 ก าหนดส่ง  ส่งในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอผลงาน 
 หมายเหตุ  รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรม แบบเดียวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่ปรากฏในหน้า 11 และหน้า 12 โดยใช้กระดาษ 
A4 นักศึกษาควรจัดท ารายงาน 2 ชุด โดยน าส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด 
รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับที่..................................... 

ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 
Advanced Administrative Law 

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

โดย 
รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 

................................................................................ 
 
 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเข้ม/เสริม วันที่........................เดือน......................................พ.ศ................................ ... 

ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม/เสริม 
........................................................... 

 

 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 
 
 สัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 41712 
กฎหมายปกครองชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ได้ก าหนดการสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565  
ไว้จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 
การสัมมนาเสริม ผ่าน MS Teams  
09.00 - 12.00 น. น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
12.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 
2.  วันและสถานที่สัมมนาเสริม 
 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ศูนย์วิทยพัฒนาประจ าจังหวัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามวันที่ก าหนด ดังนี้ 
 
การสัมมนาเสริม 
 
29 ตุลาคม 2565    -  ผ่าน MS Teams 
 
*ท ารายงานมา 2 ฉบับเนื่องจากมีสัมมนาเสริมครั้งเดียว 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเข้ม และสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 



14 

 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1  ข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมถ่ายเอกสารแจก
เพ่ือนนักศึกษาในวันน าเสนอรายงานทั้งสองฉบับ 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) หรือ การน าเสนอโดยแผ่นใส 
(ถ้ามี) 
 
 
 
 

การประเมินผลการศึกษา 
 
 คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงานและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 
 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      60  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


