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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
หลายประการ ประการส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจึงเป็นคู่มือส าหรับนักศึกษาที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง 
รวมทั้งการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาแต่ละชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ฉบับนี้ 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการท ารายงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 
           คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ชุดวิชา 41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 

 

 
15  กันยายน 2561   -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2561 
27 ตุลาคม  2561   -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1   ณ มสธ. 
19 มกราคม  2562   -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 2   ณ มสธ. 
 

 
หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้หรือนักศึกษามีเหตุผลจ าเป็นอย่างยิ่งจะขอย้าย

กลุ่มสัมมนา ให้นักศึกษาท าบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย  
2 สัปดาห์ 

 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
 3.  การสัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็ปไซต์

ของสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 

Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  วิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไต่สวน และระบบ
กล่าวหา ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ  
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้ วยการรับฟังพยานและการชั่งน้ าหนัก
พยาน การคุ้มครองพยาน และการน านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานได ้
 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาได้ 
 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ 
 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและทางเลือกได้ 
 5.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมได ้
 6.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยาน 
การชั่งน้ าหนักพยาน และการคุ้มครองพยานได้ 
 7.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการท านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวน
และพิจารณาพิพากษาคดีได้ 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 หน่วยที่ 2 ระบบการด าเนินคดีอาญา : ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน 
 หน่วยที่ 3 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและบทบาทองค์การ 

  สหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 หน่วยที่ 4 บทบาทของต ารวจในการด าเนินคดีอาญา 
 หน่วยที่ 5 บทบาทของพนักงานอัยการในการด าเนินคดีอาญา 
 หน่วยที่ 6 บทบาทของทนายความในการด าเนินคดีอาญา 
 หน่วยที่ 7 บทบาทของศาลในการด าเนินคดีอาญา 
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 หน่วยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 
 หน่วยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา 
 หน่วยที่ 10 การค้นหาความจริงในกฎหมายลักษณะพยาน  และการคุ้มครองพยาน 

  ในคดีอาญา 
 หน่วยที่ 11 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน 
 หน่วยที่ 12 หลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาในระบบต่างๆ 
 หน่วยที่ 13 หลักการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญาในระบบต่างๆ 
 หน่วยที่ 14 นิติวิทยาศาสตร์กับการด าเนินคดีอาญา 
 หน่วยที่ 15 แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการด าเนินคดีทางอาญากับผู้ด ารงต าแหน่ง 

  ทางการเมือง 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
 สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ประกอบด้วย 
 

1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
 

2.  ประมวลสาระชุดวิชา 
ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูงประกอบด้วยหน่วยการสอน

รวม 14 หน่วย  ส าหรับหน่วยที่ 1 “วิวัฒนาการและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแนวการศึกษาและต าราต่างๆ ที่แนะน าไว้  ส่วนหน่วยที่ 2 - 15 
ให้ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา  ประกอบกับแนวการศึกษาชุดวิชาในแต่ละหน่วย   
 

3.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายบท 

 
4.  วีดิทัศน์ประจ าชุดวิชา 

วีดิทัศน์ประจ าชุดวิชา ประกอบด้วย 8 รายการ รายการละประมาณ 30 นาที มีเนื้อหาสรุปสาระ 
ที่ส าคัญของชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ขอให้นักศึกษาศึกษาวีดิทัศน์  
ทั้ง  8 รายการประกอบการศึกษาชุดวิชานี้ด้วย 

 

5.  ต ารา 
1.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร    
2.  เอกสารการสอน ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ของ สาขาวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
3.  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ของ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ  ภักดีธนากุล 
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วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 
1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่          

15 กันยายน 2561 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 

1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยเติมกิจกรรมการศึกษา
ที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 

1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพื่อศึกษาเนื้อหาจากต าราและแนว
การศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 

1.2.2  การเตรียมด้านจิตใจ เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แนว
การศึกษาชุดวิชา  และต าราที่แนะน าในแต่ละหน่วย ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 

1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีส าหรับ
การศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษาชุดวิชา  และต าราที่แนะน าในแต่ละหน่วย และเตรียมอุปกรณ์
ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมินตนเอง

และทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา เพ่ือทราบ

และเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
1.3.4  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจอย่างท่องแท้ 
1.3.5  ท ากิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบจากแนว

ตอบกิจกรรมแต่ละเรื่อง 
1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนวการศึกษา 

ชุดวิชา 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2  ศึกษาเนื้อหาสาระในประมวลสาระชุดวิชา 
2.3  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน  ศึกษาสาระสังเขปในแนวการศึกษาชุดวิชา  ท ากิจกรรมท้าย

เรื่องทุกเรื่อง  และท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
2.4  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร  ต ารา  และแหล่งวิทยาการอื่นที่แนะน าในแต่ละเรื่อง 
2.5  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ทั้ง 2 ครั้ง  ตามวัน 

เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.6  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 
รายงานฉบับท่ี 1 

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาปรัชญา แนวคิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะอิงรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ หรือรูปแบบรายงานทั่วไป 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (หน่วยใดหน่วยหนึ่งระหว่างหน่วยที่ 2 - 9)  ความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า ให้นักศึกษาจัดท า
เป็นรูปเล่ม  ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาเก็บไว้ใช้ในการน าเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมท า
ส าเนาใหเ้พ่ือนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ ในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 

1)  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได ้ 

2)  คะแนนเต็ม : 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การจัดท ารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)   
10 คะแนน  ความน่าสนใจและการแสดงความรู้ในการน าเสนอรายงาน 5 คะแนน  และ การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ 5 คะแนน  

3)  แหล่งการค้นคว้า : ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้องสมุดหรือเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น รวมทั้งเว็ปไซด์ของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทย (thailis.or.th) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ท างาน และ
ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง) 

4)  รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและพยานชั้นสูง ตามแบบฟอร์มการจัดท ารายงานที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก าหนด  
 
รายงานฉบับท่ี 2 

ให้นักศึกษาจัดท ารายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาปรัชญา แนวคิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยาน หรือกระบวนการด าเนินคดีทางอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางเมือง ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะอิงรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยาน (หน่วยใด
หน่วยหนึ่งระหว่างหน่วยท่ี 10 – 15) ความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า ให้นักศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่ม ส าหรับ
ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาเก็บไว้ใช้ในการน าเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมท าส าเนาให้เพ่ือน
นักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ ในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 
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 1)  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยานหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานหรือการคุ้มครองพยานได้  
 2)  คะแนนเต็ม : 20 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การจัดท ารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ) 
10 คะแนน  ความน่าสนใจและการแสดงความรู้ในการน าเสนอรายงาน 5 คะแนน  และ การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ 5 คะแนน 
 3)  แหล่งการค้นคว้า : ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้องสมุดหรือเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น  รวมทั้งเว็ปไซด์ของเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (thailis.or.th) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล 
สถานที่ท างาน และความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง) 
 4)  รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและพยานตามแบบฟอร์มการจัดท ารายงานที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก าหนด 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ต้องมีความยาวตามที่ก าหนดในหัวข้อ “งานที่ก าหนดให้ท า” 
โดยใช้กระดาษ A4  ให้นักศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่ม  ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาเก็บไว้ใช้ใน
การน าเสนอรายงาน 1 ชุด พร้อมท าส าเนาให้เพ่ือนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มด้วยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ 
ในวันที่มีการสัมมนาเสริม  
 รายงานต้องประกอบด้วยปกรายงาน ซึ่งต้องใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับท่ี .... 

 
ชุดวิชา 41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 

Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws 
 

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

 
โดย 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 
................................................................ 

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

ณ ........................................................... 
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม) 

 

 
ใช้กระดาษธรรมดา ห้ามใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา 
 
ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ได้ก าหนดการสัมมนาเสริมเข้มและ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ดังนี้ 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วันที ่ 27 ตุลาคม  2561 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วันที ่ 19 มกราคม  2561 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอรายงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมความพร้อม ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  การน าเสนอรายงาน  ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและต้องมีการใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอรายงาน ไม่เกิน 20 นาท ี
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการตอบค าตอบไว้ล่วงหน้า 
  1.3  นักศึกษาผู้น าเสนอรายงานต้องเตรียมค าถามที่เป็นประเด็นส าคัญในเรื่องที่น าเสนอ เพื่อ
ถามเพ่ือนที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมด้วย 1 ประเด็น 
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 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1  ข้อเสนอเค้าโครงรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องจัดท าเป็นรูปเล่มส่ง
อาจารย์ผู้สอน พร้อมท าส าเนาให้เพ่ือนนักศึกษาทุกคนในกลุ่มในวันสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง 
  2.2  สื่อประกอบการน าเสนอรายงาน ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Power Point หรือโปรแกรม
อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
 
 
ข้อแนะน า 
 1.  การเตรียมสื่อประกอบในการรายงาน นักศึกษาไม่ควรน าเอาเนื้อหาทั้งหมดของรายงานมาจัดท า
เป็นสื่อประกอบการรายงาน ควรจัดท าเป็นล าดับหัวข้อที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น เพ่ือท าให้ผู้ฟัง/ อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
เข้าใจว่าก าลังน าเสนอรายงานในประเด็นบ้าง 
 2.  การน าเสนอ ควรจะเป็นลักษณะของการอธิบาย ไม่ใช่ การอ่านรายงาน 
 3.  ผู้น าเสนอผลงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการอภิปรายและต้ังค าถาม 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ประกอบด้วยการ
ประเมิน 3 ส่วนดังนี้  

 
1.  1. ประเมินจากการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และงานที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 
2.  2. ประเมินจากการเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 และงานที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 
3.  3. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 60 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน 
    
 
 
หมายเหตุ การสอบไล่ใช้ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน 
 


