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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษา
ทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้อง
ท า กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม รวมถึง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  และกฎหมาย
เปรียบเทียบชั้นสูง ฉบับนี้ คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับ
นักศึกษาในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง สัมมนา
เสริม 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
 
           คณะกรรมการบริหารชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

และการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ชุดวิชา 40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
 
 
15  กันยายน  2561   -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2561 
15-16 กันยายน  2561   -  สัมมนาเข้ม ณ มสธ. 
13-14 ตุลาคม  2561   -  สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ มสธ. 
3-4 พฤศจิกายน 2561   -  สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ตจว. 
15-16 ธันวาคม  2561   -  สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ณ มสธ. 
5-6 มกราคม 2562   -  สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ตจว. 
 
 
 

หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 
      ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
Research Methodology and Legal Research and Advanced Comparative Law 

 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  หลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ความส าคัญของการวิจัย ความหมายของ
การวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ประเด็นปัญหาการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล และการเสนอรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายเพ่ือหา
ค าตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการค้นคว้ าข้อมูลทางกฎหมายใน
รูปแบบต่างๆ จากแหล่งต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ
เพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
  หลักการและวิธีการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติการเปรียบเทียบกฎหมาย ความหมายของ
การเปรียบเทียบกฎหมาย องค์กรปฏิรูปกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย การแบ่งระบบกฎหมาย การ
จัดท าประมวลกฎหมาย นิติวิธีของระบบกฎหมายที่ส าคัญ 

 1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความส าคัญของการวิจัย ความหมายของการ

วิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจั ยเชิงปริมาณ การวิจัยทาง
นิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยได้ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ จาก
แหล่งต่างๆ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ได้ 

3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือหาค าตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้ 

4. เพ่ือให้สามารถน าหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์            
สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักการและวิธีการเปรียบเทียบกฎหมายมา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นปัญาการวิจัยได ้

6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าระบบกฎหมายและนิติวิธีของระบบกฎหมายที่
ส าคัญมาท าการศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นปัญหาการวิจัยได้ 
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 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย 
 หน่วยที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 หน่วยที่ 3 ลักษณะทั่วไปของการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 หน่วยที่ 4 หัวข้อวิจัยและการเขียนข้อเสนอวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 หน่วยที่ 5 การเขียน การพิมพ์ การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวกงานวิจัยทาง 
  นิติศาสตร์ 
 หน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 หน่วยที่ 7 หลักการพื้นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย 
 หน่วยที่ 8 การค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย 
 หน่วยที่ 9 การค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต 
 หน่วยที่ 10 เทคนิคการค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษทางอินเทอร์ เน็ต 
 หน่วยที่ 11 ความหมายและประวัติการเปรียบเทียบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 12 องค์กรปฏิรูปกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 13 การแบ่งระบบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 14 การจัดท าประมวลกฎหมายของต่างประเทศและไทย 
 หน่วยที่ 15 นิติวิธีของระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา  ชุดวิชา 40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมาย 
เปรียบเทียบชั้นสูง 
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
 
2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายเรื่อง 
 
3.  ต ารา 
 1.  สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2551)  วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2.  จุมพล นันทศิริพล (2552) เก่งเรียน เซียนค้น กลยุทธ์พิชิตวิชากฎหมาย กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 3.  ประชุม โฉมฉาย (2551) กฎหมายเอกชนเปรีบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน 
พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 
15 กันยายน 2561  โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม และการท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืน เพื่อศึกษาเนื้อหาจากต 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
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  และ
กฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 
รายงานฉบับท่ี 1 
 เป็นการจัดเตรียมท าเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ หรือทั้งสองอย่าง
ผสมผสานกันโดยย่อ ความยาว 5 - 7 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  
เก็บไว้จัดท าฉบับสมบูรณ์ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษา
ด้วย โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้ 
 1.  ชื่อเรื่อง  ควรตั้งชื่อเรื่องให้กะทัดรัด ชัดเจน ไม่ยาวเกินไป มีความหมายตรงกับวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า โดยการตั้งชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา  ส่วนนี้เป็นการกล่าวน าเพ่ือให้ผู้อ่านทราบความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย และระบุให้เห็นว่าการวิจัยมีความส าคัญอย่างไร จะตอบค าถามของ
ปัญหาการวิจัยได้อย่างไร ทั้งนี้ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระชับ 
 ในการเขียนความเป็นมานั้น ควรต้องเริ่มต้นด้วยการน าเสนอสภาพทั่วไป ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ
การวิจัยอย่างกว้าง ๆ แล้วจึงค่อยวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอสภาพการณ์ต่าง ๆ ให้แคบลงไปเรื่อย ๆ ทีละ
น้อย จนกระทั่งสามารถสรุปถึงความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยในปัญหาของการวิจัยนั้น อันเป็นจุดสุดท้ายใน
การสรุปความเป็นมา 
 3.  ประเด็นปัญหาการวิจัย  ให้ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ โดยอาจจะระบุเป็นประเด็น
ปัญหาใหญ่ แล้วแยกแยะออกมาเป็นประเด็นปัญหาย่อยหลาย ๆ ปัญหาให้ครบทุกปัญหา 
 4.  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  ให้ระบุสมมติฐานการวิจัยให้ครอบคลุมปัญหาการวิจัยและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ (กรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องมีสมมติฐาน) 

5. กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้เสนอกรอบความคิดทางทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่ก าลังจะท า
วิจัย และควรอ้างอิงผลการวิจัยบางเรื่องที่ส าคัญ ๆ ประกอบ เพ่ือให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนของปัญหาการวิจัยที่
ก าหนดไว้ ซึ่งในการเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยนั้นนักศึกษาจะต้องท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง 
ต้องท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผู้ได้ศึกษาไว้ ควรจะต้องระบุกรอบแนวคิดว่างานวิจัยของตนนั้นใช้
แนวคิดอะไร มีรูปแบบหรือไม่ อย่างไร แนวคิด ทฤษฎีอะไรบ้างที่สนับสนุนกรอบความคิดนั้น 
 6.  วัตถุประสงค์  บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องที่ก าหนดโดยอาจเสนอเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป
และวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นข้อ ๆ หรือบรรยายเป็นความเรียง เพื่อให้เห็นความชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์ก็
ได้ การเขียนวัตถุประสงค์จะท าให้ทราบถึงตัวแปรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบวิจัยต่อไป 
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 7.  ขอบเขตการวิจัย  ให้ระบุขอบเขตการวิจัยในแง่ของเนื้อหาการวิจัยว่าครอบคลุมด้านใด รวมทั้ง
วิธีการรวบรวมข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8.  ค านิยามศัพท์เฉพาะ หรือ ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย  เป็นการให้ค าจ ากัดความส าคัญ ๆ 
เพ่ือความกระจ่างและเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ในการให้ค าจ ากัดความนั้นสามารถท าได้ด้วยให้
การนิยามเชิงปฏิบัติการ การนิยามเชิงแนวคิด โดยอาจจะให้ค าจ ากัดความในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง
สองลักษณะก็ได ้
 9.  ระเบียบวิธีการวิจัย  ให้อธิบายวิธีการวิจัยโดยชัดเจน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของการวิจัย 
โดยอาจแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ให้ระบุประโยชน์ของเรื่องที่จะวิจัย ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้
หรือการค้นพบข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ อาจแยกกล่าวเป็นข้อ ๆ หรือเขียนบรรยายเป็นความเรียงก็ได้ 
 11.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เขียนมาโดยสังเขป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
 ก าหนดส่ง  ส่งในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอผลงาน 
 
รายงานฉบับท่ี 2 
 เป็นการจัดท าข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยฉบับศึกษาเปรียบเทียบ โดยมีหัวข้อตามรายงานฉบับที่ 1 ซึ่ 
รายงานฉบับนี้ มีความยาวประมาณ 20 หน้า นอกจากนี้ นักศึกษาต้องท าการค้นคว้ากฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างน้อย 1 ประเทศ และน ามาศึกษาเปรียบเทียบ
กันในประเด็นปัญหาที่ศึกษา พร้อมทั้งสรุปข้อเหมือนและข้อแตกต่างอย่ างละเอียด โดยจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยและสรุปการทบทวนวรรณกรรมเป็นรูปเล่ม ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  และถ่ายเอกสารแจกเพ่ือน
นักศึกษาด้วย 
 ก าหนดส่ง  ส่งในวันที่ 1 ของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอผลงาน 
 หมายเหตุ  รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการท 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..................................... 

ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
Research Methodology and Legal Research 

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

โดย 
รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 

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

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

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

 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนชุดวิชา 40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง จะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง                          
ได้ก าหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ดังนี้ 
 

การสัมมนาเข้ม 
วันที ่ 15 กันยายน  2561 
 08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 น. - 12.00 น. การวิจัยทางนิติศาสตร์ และการเปรียบเทียบกฎหมาย 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 15.00 น. การเลือกหัวข้อวิจัยและวิธีการเปรียบเทียบกฎหมาย โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ 
15.00 น. - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 น. - 17.00 น. ประสบการณ์ในการวิจัยการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายของไทย 

และต่างประเทศ 
   โดย อาจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล และ อาจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 
17.00 น. - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. - 21.00 น. บรรยายพิเศษ การวิเคราะห์กฎหมาย 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
วันที ่ 16 กันยายน  2561 

09.00 น. - 12.00 น. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย - ปรับแก้งาน (ห้องย่อย) 
 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 17.00 น. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย - ปรับแก้งาน (ห้องย่อย) (ต่อ) 
17.00 น. - 17.15 น. สรุป ปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
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การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 วันที ่ 13 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) 
 
 วันที ่ 14 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 1  ณ ศูนย์วิทยพัฒนาต่างจังหวัด 
 วันที ่ 3 พฤศจิกายน  2561 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 4 พฤศจิกายน  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 ่ 15 ธันวาคม  2561 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 16 ธันวาคม  2561 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
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การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์วิทยพัฒนาต่างจังหวัด 
 วันที ่ 5 มกราคม 2562 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
 วันที ่ 6 มกราคม 2562 
  09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 
2.  สถานที่สัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม 
 การสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1   ณ ศูนย์วิทยพัฒนา หรือศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดของ 
  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเข้ม และสัมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1  ข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมถ่ายเอกสารแจก
เพ่ือนนักศึกษาในวันน าเสนอรายงานทั้งสองฉบับ 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) หรือ การน าเสนอโดยแผ่นใส 
(ถ้ามี) 
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน  
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


