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คํานํา 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกตางจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลายประการ ประการที่สําคัญ คือ นักศึกษาจะตองศึกษาคนควาดวยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะตองเขา

รวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแตละชุดวิชาซึ่งแจกใหนักศึกษา

ทุกภาคการเรียนจึงเปนเอกสารที่สําคัญมาก เน่ืองจากเปนเอกสารที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาตอง

ทํา กิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติดวยตนเอง กิจกรรมที่ตองรวมในการสัมมนาเสริม รวมถึงการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 

 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง ฉบับน้ี 

คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาไดจัดทําข้ึน เพื่อเปนกรอบสําหรับนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ขณะเขาสัมมนาเสริม 2 ครั้ง และนักศึกษาตองปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  

ตามที่ระบุไวในแผนกิจกรรมการศึกษาอยางครบถวน 

 

 

 

       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

        กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

ชุดวิชา 41715  กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง 

 

 

15 มีนาคม 2564   -  วันแรกของการศึกษาภาค 2/2563 

24-25 เมษายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ณ มสธ. 

8-9 พฤษภาคม 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ตางจังหวัด 

19-20 มิถุนายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ณ มสธ. 

26-27 มิถุนายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ตางจังหวัด 

 

 

หมายเหตุ 

 1.  ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมสัมมนาไดใหทานทําบันทึกแจงตอประธานสาขาวิชา 

      นิติศาสตรลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 2.  การสงรายงานใหเปนไปตามผนกิจกรรมการศึกษา 

 3.  การสัมมนาเสริม ณ ศูนยวิทยพัฒนาตางจังหวัด นักศึกษาสามารถติดตามไดจากเว็ปไซตของ 

      สาขาวิชาอีกครั้งหน่ึง 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 41715  กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง 

Advanced Local Administration Law 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  คําอธิบายชุดวิชา 

  หลักการกระจายอํานาจการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดต้ัง โครงสรางและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินกิจกรรมทางปกครองและ

การทําสัญญาทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการดําเนิน

กิจกรรมทางปกครอง ความรับผดิที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีแ่ละสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การคลังทองถ่ิน 

 1.2  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  และสามารถอธิบายหลักการการกระจายอํานาจการปกครองได 

  2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินได 

  3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเรื่องการจัดต้ัง โครงสรางและอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

  4.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางปกครองและ

การทําสัญญาทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

  5.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายเรื่องการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย

ของการดําเนินกิจกรรมทางปกครองได 

  6.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเรื่องความรับผิดที่เกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

  7.  อธิบายเรื่องการคลังทองถ่ินได 

 

 1.3  รายชื่อหนวยการสอน 

  หนวยที่ 1 หลักการกระจายอํานาจการปกครอง 

  หนวยที่ 2 แนวคิดและการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 3 องคกรการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 4   ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 5   แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 6    การดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 7   วิสาหกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  หนวยที่ 8   การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 9   การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 10   ภาษีทองถ่ิน 

  หนวยที่ 11   การคลังทองถ่ิน 

  หนวยที่ 12 การพัสดุทองถ่ิน 

  หนวยที่ 13 ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรอื่น 

  หนวยที่ 14 กรณีศึกษา : ความรับผิดของเจาหนาที่และสมาชิกสภาองคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนวยที่ 15 กรณีศึกษา : การพัสดุและภาษีทองถ่ิน 

 



7 

สื่อการศึกษาประจําชุดวิชา 
 

 สื่อการศึกษาประจําชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง ประกอบดวย 
 

1.  แผนกิจกรรม 

 แผนกิจกรรมเปนคูมือในการศึกษาและทาํกิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชาน้ี เพื่อใหบรรลุผล

ตามวัตถุประสงค ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาและมหาวิทยาลัย 

2.  แนวการศึกษา 

 แนวการศึกษาประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1  แบบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน 

 สวนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแตละเรื่อง รวมทั้งแหลงวิทยาการตาง ๆ ที่นักศึกษา

สามารถคนควาเพิ่มเติม เชน ตํารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออื่น ๆ  

 สวนที่ 3  กิจกรรมทายบท 

3.  แหลงวิทยาการ 

 3.1 ตํารา 

  1) เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2552) การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย พิมพ

ครั้งที่ 9 แกไขปรับปรุง กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

2) โกวิทย พวงงาม (2559) การปกครองทองถ่ินไทย : หลักการและมิติใหมในอนาคต พิมพ

ครั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพวิญูชน. 

  3)  ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2562) ขอควรรูทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพวิญูชน. 

4)  นันทวัฒน บรมานันท (2552)   การปกครองสวนทองถ่ิน  พิมพครั้งที่ 5 แกไขเพิ่มเติม 

สํานักพิมพวิญูชน กรุงเทพมหานคร. 

  5) ศุภลักษณ พินิจภูวดล (2550) คําอธิบายภาษีทองถ่ิน พิมพครั้งที่ 3 โครงการตําราและสื่อ

การสอน คณะนิติศาสตรจุฬา สํานักพิมพวิญูชน กรุงเทพมหานคร. 

6) ศุภลักษณ พินิจภูวดล (2563) คําอธิบาย กฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คณะนิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. 

7) สมคิด เลิศไพฑูรย (2549) การปกครองสวนทองถ่ิน พิมพครั้งที่ 2 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร.  

8) สมคิด เลิศไพฑูรย (2550) กฎหมายการปกครองทองถ่ิน สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ท 

กรุงเทพมหานคร. 

 3.2 เอกสารอื่น 

   เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่อางอิงในแผนการศึกษาแตละหนวย 



8 

 

วิธีการศึกษา 

 

1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง 

  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ตองทํา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ต้ังแตวันที่ 

15 มีนาคม 2564  โดยตองปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 

   1)  ศึกษาสื่อหลัก คือ ตําราและแนวการศึกษาชุดวิชา 

   2)  ทํารายงานเพื่อนําเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่กําหนด) 

  1.1.2  การจัดทําปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยเติมกิจกรรม

การศึกษาที่นักศึกษาตองวางแผนลวงหนา เชน การคนควาเพิ่มเติม การทํารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 

  1.1.3  การจัดทําตารางการศึกษาประจําสัปดาหตลอดภาคการศึกษา 

 1.2  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 

   1.2.1  การเตรียมดานรางกาย จัดแบงเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพื่อศึกษาเน้ือหา

จากตําราและแนวการศึกษาชุดวิชาดวยตนเองอยางนอยวันละ 2 ช่ัวโมง 

   1.2.2  การเตรียมดานรางกาย 

   1.2.3  การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศ

ที่ดีสําหรับการศึกษาตําราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณประกอบการเรียน ที่จําเปน เชน 

ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เปนตน 

 1.3  วิธีการศึกษาตําราและแนวการศึกษาชุดวิชา 

  1.3.1  ต้ังจุดมุงหมายและเปาหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเปนพื้นฐานของการประเมิน

ตนเองและทบทวนความรูที่ไดรับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 

  1.3.2  ทําความเขาใจวัตถุประสงคของการนําเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 

  1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงคประจําหนวย ประจําตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา เพื่อ

ทราบและเขาใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผูเขียนตองการใหนักศึกษาทราบ 

  1.3.4  ศึกษาเน้ือหาจากตําราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเน้ือหาใหเกิดความรู ความเขาใจ

อยางทองแท 

  1.3.5  ทํากิจกรรมทายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แลวตรวจสอบเนนแนวตอบกิจกรรม 

  1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู ความเขาใจ และแนวคิดที่ไดจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 

2.  การดําเนินการศึกษา 

 นักศึกษาควรดําเนินการศึกษา ดังน้ี 

 2.1  ศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
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 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทํากิจกรรมและประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 

41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง 

 2.3  ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารและแหลงวิทยากรอื่นที่ทันสมัย 

 2.4  เขารวมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง ตามวัน เวลา 

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.5  เขาสอบประจําภาคการศึกษาป 2/2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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งานที่กําหนดใหทํา 
 

 นักศึกษาจะตองเตรียมการทํารายงาน จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
 

รายงานฉบับท่ี 1 

 เปนการจัดทํารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 7 - 10 หนา จัดทําเปนรูปเลม จํานวน 2 ชุด 

สําหรับสงอาจารยผูสอน 1 ชุด  และเก็บไวเปนของนักศึกษา จํานวน 1 ชุด พรอมทั้งถายเอกสารแจกเพื่อน

นักศึกษาในกลุมยอยดวย โดยการจัดทํารายงานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  ชื่อเร่ือง   

 นักศึกษาสามารถเลือกจัดทํารายงานทางวิชาการได ในหัวขอเรื่องตอไปน้ี 

    1.  การกระจายอํานาจการปกครอง: หลักทฤษฎีและกฎหมาย 

    2.  องคกรปกครองทองถ่ิน: ศึกษากรณีของประเทศใดประเทศหน่ึง 

    3.  ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยกบั

ตางประเทศ  

    4.  ความสัมพันธระหวางหนวยงานบริหารกบัสภาทองถ่ิน 

    5.  ภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีของแตละรูปแบบองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยกบัตางประเทศ  

 6.  ภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ินของไทย: ศึกษาอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ิน 

และขอบเขตของอํานาจหนาที่เปรียบเทียบกบัภารกจิของราชการสวนกลางหรอืของสวนภูมิภาค 

    7.  การมอบหมายใหเอกชนดําเนินภารกิจของทองถ่ิน 

    8.  การกํากับดูแลองคกรปกครองทองถ่ินในปจจุบัน 

    9.  ประเด็นปญหาตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 

10.  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองทองถ่ิน 

11.  การอุดหนุนหรือการจัดสรรรายไดระหวางสวนกลางกบัทองถ่ิน 

12. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน 

 หรือเลือกหัวขอเรื่องอื่น ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

การปกครองทองถ่ินช้ันสูง 

2. ประเด็น และความสําคัญของการศึกษา 

เน้ือหาของรายงานสวนน้ี เปนคํานําหรือการกลาวนําเพื่อใหผูอานทราบประเด็นที่จะศึกษาและ

ความสําคัญของการศึกษา โดยระบุใหเห็นวาการศึกษามีประเด็นอยางไร และประเด็นดังกลาวมีความสําคัญ

อยางไร  ทั้งน้ีเน้ือหาของรายงานจะตองมีรายละเอียดตามขอ 3 และควรเขียนอยางกะทัดรัด ใชภาษาที่เขาใจ

งายและกระชับ 
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3. เน้ือหาของรายงาน 

เปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับหัวขอเรื่องและประเด็นการศึกษาที่

นักศึกษาไดกําหนดไว  ตลอดจนขอโตแยงทางวิชาการที่เกี่ยวของหรือประเด็นปญหาสืบเน่ือง รวมทั้งศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศดวย 

4. แหลงวิชาการอางอิง 

นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาและอางอิงแหลงวิชาการไดจากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา 

และตําราอางอิงที่กําหนด  ตลอดจนแหลงวิทยาการตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถคนควาเพิ่มเติม เชน ตํารา 

บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เปนตน 

5.  เคร่ืองมือและวิธีดําเนินการ  

การจัดทํารายงานฉบับที่ 1 น้ี มีลักษณะเปนรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวขอเรื่องและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาไดกําหนดไว จากการคนควาเอกสาร  

 6.  วัตถุประสงคของงาน 

การจัดทํารายงานทางวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเกีย่วกับแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักกฎหมายในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองทองถ่ินช้ันสูงโดยการนําเสนอ อภิปราย และ

วิเคราะหเพื่อแกไขปญหาในกลุมยอย และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในกิจกรรมตอ ๆ ไป     

 7.   กําหนดสงงาน   

สงรายงานในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (กอนเวลา 09.00 น.) กอนนําเสนอผลงาน 

 

รายงานฉบับท่ี 2 

 เปนการจัดทํารายงานทางวิชาการที่ตอเน่ืองจากรายงานฉบับที่ 1 ซึ่งนักศึกษาไดศึกษาไวเบื้องตนแลว 

โดยศึกษาเพิ่มเติมประเด็นที่ยังขาดตามคําแนะนําของอาจารย ขอสังเกตจากการอภิปรายในช้ันเรียน รวมทั้งเสนอ

บทวิเคราะหและบทสรุป รายงานฉบับที่ 2 มีจํานวนประมาณ 15 - 20 หนา และจัดทําเปนรูปเลม จํานวน  

2 ชุด สงอาจารยผูสอน 1 ชุด สําหรับนักศึกษานําเสนอผลงานภายในกลุม  1 ชุด และถายเอกสารรายงานแจก

เพื่อนนักศึกษาในกลุมยอยดวย 

 กําหนดสงงาน  สงรายงานในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (กอนเวลา 09.00 น.) กอน

นําเสนอผลงาน 

 หมายเหตุ  รายงานทุกช้ินงานตองมีความครบถวนตามรูปแบบ รวมทั้งการอางอิงและบรรณานุกรม 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามคูมือการทํารายงานทางวิชาการ ทั้งน้ี การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

ควรศึกษารายละเอียดจากคูมือการพิมพวิทยานิพนธ และใหใชระบบอางอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการ

ทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
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แบบฟอรมการจัดทํารายงาน 
 

 รายงานที่จัดทํา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพในกระดาษ A4 โดยใชเครื่องพิมพดีดหรือเครื่อง

คอมพิวเตอร รายงานที่ตองสงอาจารยควรมีความยาวตามที่กําหนดในหนา 10 และหนา 11 โดยใชกระดาษ 

A4 นักศึกษาตองจัดทํารายงาน 2 ชุด โดยนําสงอาจารยประจํากลุม 1 ชุด และเก็บไวเปนของนักศึกษา 1 ชุด  

พรอมทั้งถายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษาในกลุมยอยดวย รายงานควรเขาเลมและมีปก โดยใชรูปแบบดังน้ี 

 

 

รายงานฉบับท่ี .... 

 

41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสงู 

Advanced Local Administration Law 
 

 

เร่ือง................................................................. 

 

โดย 

รหสันักศึกษา  ช่ือ - นามสกุล 

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

 

 

สาขาวิชานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .... 

ณ ........................................................... 

(ระบุสถานทีเ่ขารับการสัมมนาเสริม) 

 

 
 

ใชกระดาษธรรมดา ไมตองใชกระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 

 การสัมมนาเสริมเปนกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 41715 

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง จะตองเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 

1.  กําหนดการสัมมนาเสริม 

 ชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินช้ันสูง ไดกําหนดการสัมมนาเสริม ในภาค

การศึกษาที่ 2/2563 ไวจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
 

การสัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 

(ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และที่ศูนยวิทยพัฒนาฯ ตามวันที่กําหนด) 

วันท่ี 1 

 09.00 - 12.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 1 

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ตอ) 

วันท่ี 2 

 09.00 - 12.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ตอ) 

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ตอ) และสรุปการสัมมนา 
 

พักระหวางกจิกรรมเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 

 

การสัมมนาเสริม คร้ังท่ี 2 

(ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และที่ศูนยวิทยพัฒนาฯ ตามวันที่กําหนด) 
 

วันท่ี 1 

 09.00 - 12.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 2 

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ตอ) 

วันท่ี 2 

 09.00 - 12.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ตอ) 

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 16.00 น.  นําเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ตอ) และสรุปการสัมมนา 
 

พักระหวางกจิกรรมเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 

หมายเหตุ :  กําหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงไดตามความเหมาะสม 
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2.  วันและสถานท่ีสัมมนาเสริม 

 การสมัมนาเสริมครัง้ที่ 1 และการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ

ศูนยวิทยพัฒนาประจําจังหวัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามวันที่กําหนดดังน้ี 

 

15 มีนาคม 2564   -  วันแรกของการศึกษาภาค 2/2563 

การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 

24-25 เมษายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ณ มสธ. 

8-9 พฤษภาคม 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  ณ ตจว. 

 

การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 

19-20 มิถุนายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ณ มสธ. 

26-27 มิถุนายน 2564   -  สัมมนาเสริมครัง้ที่ 2  ณ ตจว. 

 

3.  การเตรียมตัวเพ่ือเสนอผลงาน 

 นักศึกษาตองเตรียมความพรอมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังน้ี 

 1.  การเตรียมซักซอมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวลวงหนาในเรื่องตอไนป 

  1.1  การนําเสนอผลงาน  ควรนําเสนอในรูปของ Power Point และซักซอมวิธีการนําเสนอ

รายงาน ซักซอมการใชสื่อประกอบการนําเสนอเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเอง เวลาที่ใชในการนําเสนอผลงาน

ช้ินละไมเกิน 20 นาที 

  1.2  การตอบประเด็นคําถาม อาจคาดเดาคําถามของอาจารยและเพื่อนนักศึกษา และ

ซักซอมคําตอบไวลวงหนา 

 2.  การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนําเสนอควรจัดเตรียมสิ่งตอไปน้ี 

  2.1  รายงานจัดทําเปนรูปเลมสงอาจารยผูสอน พรอมถายเอกสารแจกเพื่อนนักศึกษาในวัน

นําเสนอรายงาน 

  2.2  นําเสนอผลงานทางโปรแกรมสําเร็จรูป (Power Point) หรือการนําเสนอโดยแผนใส

หรือแผนทึบ (ถามี) 
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การประเมินผลการศึกษา 

 

คะแนนการจัดทํารายงาน การนําเสนอรายงาน และการสอบไลประจําภาคการศึกษา ดังน้ี 

 1.  การจัดทําและการนําเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 

 2.  การจัดทําและการนําเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 

 3.  การสอบไลประจําภาคการศึกษา      60  คะแนน 

      รวม   100 คะแนน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


