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คานา
ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง เป็นชุดวิชาบังคับของวิชาเอกกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื้อหาสาระของชุดวิชานี้ ครอบคลุมเนื้อหาสองส่วน
หลัก คือ กฎหมายอาญา และ อาชญาวิทยาชั้นสูง และเนื่องจากเป็นชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี กล่าวคือ นักศึกษาจาเป็นที่จะต้องศึ กษา ทั้งจากแนว
การศึกษา ตารา ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ศึกษา รวมทั้งศึกษาด้วย
ตนเองจากการค้ น คว้าข้ อมู ล จากแหล่ งอื่ น ๆ ทั้ งที่ ก าหนดให้ ศึ กษาค้ น คว้า และจากแหล่ งที่ นั ก ศึ กษา
ขวนขวายศึกษาด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจ คิด และ วิเคราะห์
ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูงนี้ คณะกรรมการผลิตและ
บริ ห ารชุด วิช าได้ จั ด ท าขึ้น เพื่ อ เป็ น แนวทางและกรอบของการศึ กษาส าหรับ นั กศึ ก ษาในการเข้ าร่ว ม
กิจกรรม รับมอบหมายงาน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามกลุ่มเนื้อหาวิชาที่กาหนด และนาผลของ
การศึกษาวิเคราะห์มาร่วมอภิปราย ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน จึงจะสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2561 วันเปิดภาคการศึกษา ภาค 2/2560
การส่งหัวข้อรายงานที่สนใจศึกษา
ให้นักศึกษาส่งหัวข้อที่จะจัดทารายงานมายังสาขาวิชานิติศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
ศูนย์ส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
ศูนย์ส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด
* ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อศูนย์และห้องสัมมนาเสริมจากเว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์
การสอบไล่
สอบไล่ปลายภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน-เวลา และสถานที่
สอบปลายภาคจากเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ หรือ ที่เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ ที่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ
นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวันและเวลาที่กาหนด เนื่องจากจะมีการระเมินผล
ความรู้ แ ละเก็ บ คะแนน กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเข้ าร่ว มสั ม มนาเสริม ในวัน และเวลาที่ ก าหนด ได้
ให้นักศึกษาทาบันทึกแจ้งประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนถึงวันสัมมนาเสริม ไม่น้อยกว่า
15 วัน
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รายละเอียดชุดวิชา
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
Advanced Criminal Laws and Criminology
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1. คาอธิบายชุดวิชา
ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ความผิ ด และโทษ สาเหตุของการ
กระทาความผิด ทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาและ
ประเด็นสาคัญทางอาชญาวิทยา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบ ายประวัติความเป็นมาและวิวัฒ นาการของ
กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความผิด โทษ และสาเหตุของการกระทา
ความผิดได้
3. เพื่ อให้ มี ความรู้ค วามเข้ าใจ และสามารถอธิบ ายทฤษฎี ความรับผิ ดทางอาญาและทฤษฎี
การลงโทษได้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาและประเด็น
สาคัญทางอาชญาวิทยาได้
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา
หน่วยที่ 3 การกระทาในกฎหมายอาญา
หน่วยที่ 4 เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ เหตุรอการกาหนดโทษ
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
หน่วยที่ 6 ทฤษฎีการลงโทษ
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระทาผิด
หน่วยที่ 8 การกระทาผิดทางอาญาต่อเด็กและเยาวชนและการกระทาผิดทางอาญา
โดยเด็กและเยาวชน
หน่วยที่ 9 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมลักษณะพิเศษ

6
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
นโยบายทางอาญา
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญา
เหยื่ออาชญากรรม
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ยุติธรรมชุมชน
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจา ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ประกอบด้วย แผน
กิจกรรม แนวการศึกษา ตารา วารสารกฎหมาย และหนังสืออ้างอิง
1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็ นคู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาและมหาวิทยาลัย
2. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่ ว นที่ 2 สรุ ป สาระสั ง เขปหรื อ ประเด็ น หลั ก ของแต่ ล ะเรื่ อ ง รวมทั้ งแหล่ งวิ ท ยาการต่ าง ๆ
ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 กิจกรรมท้ายบท
3. ตารา
(1) หยุด แสงอุทัย (2548) คาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ
สานักพิมพ์วิญญูชน
(2) อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (2552) ทฤษฎีอาญา พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
(3) โกเมศ ขวัญเมือง (2550) กฎหมายอาญาชั้นสูง กรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
(4) ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (2550) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ สานักพิมพ์
วิญญูชน
(5) คณิต ณ นคร (2552) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: สะท้อนทิศทางของการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมกรุงเทพฯ สานักพิมพ์วิญญูชน
(6) กิตติพ งษ์ กิตยารักษ์ (2545) กระบวนการยุติธ รรมเชิงสมานฉันท์ กรุงเทพฯ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
(7) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และจุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2550) ยุติธรรมชุมชน: บทบาทการอานวย
ความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ สานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
(8) จุ ฑ ารั ต น์ เอื้ อ อ านวย (2551) สั ง คมวิ ท ยาอาชญากรรม กรุ ง เทพฯ ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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(9) จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2551) ยุติธรรมชุมชน: การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอานวยความ
ยุติธรรม กรุงเทพฯ สานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
(10) จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2548) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การคืนอานาจแก่เหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชน กรุงเทพฯ สานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตารา เอกสาร และแหล่งวิทยาการอื่น ๆ
ตามความสนใจของนักศึกษา
4. วารสารกฎหมาย
(1) วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
(5) วารสารอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
5. หนังสืออ้างอิง
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ศัพท์กฎหมาย
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วิธีการศึกษาชุดวิชา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
1.1.1 ประมวลกิ จ กรรมที่ ต้อ งทา นั กศึก ษามีเวลาท ากิจกรรมตลอดภาคการศึกษาที่
2/2560 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาสื่อหลัก คือ ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงาน
ที่กาหนดให้ทา)
1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ
1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
1.2.1 การเตรีย มด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพื่อศึกษาเนื้อหาจาก
ตาราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
1.2.2 การเตรียมด้านร่างกาย
1.2.3 การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
สาหรับ การศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนที่จาเป็น เช่น
ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
1.3 วิธีการศึกษาตาราและแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนาเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา
1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา
เพื่อทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากตาราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้
1.3.5 ทากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบ เน้น
แนวตอบกิจกรรม
1.3.6 ทบทวนและประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจ และแนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการ ศึ ก ษา
แนวการศึกษาชุดวิชา
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
2.2 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรม และประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ตารา วารสาร และแหล่งวิทยาการอื่นที่ทันสมัย
2.4 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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งานที่กาหนดให้ทา
หัวข้อรายงาน
ก่อนจัดทารายงานเพื่อนามาเสนอในวันสัมมนาเสริม ให้นักศึกษาเขียนหัวข้อรายงานที่จะจัดทา
ส่งมายังสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารทางวิช าการ ดูแบบฟอร์มการเขียน
หัวข้อรายงานได้ที่หน้า 18

รายงาน
นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานประกอบการศึกษา ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญา
วิทยาชั้นสูง จานวน 2 ฉบับ ดังนี้

รายงานฉบับที่ 1
1. ลักษณะและรูปแบบของรายงาน
การจัดทารายงานฉบับที่ 1 มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการที่นาเสนอ “หัวข้อเรื่องและ
สาระสาคัญโดยสรุปของหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจศึกษา”
โดยการศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นที่จะ
ทาการศึกษา ตามที่นักศึกษาได้กาหนดไว้ โดยใช้รูปแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ประกอบด้วยการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา การสรุปประเด็นการศึกษา
และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
ขนาดของรายงาน ควรมีจานวนประมาณ 10 - 15 หน้ ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องที่ศึกษาและความสนใจของนักศึกษา (ดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานได้ที่หน้า 19)

2. ส่วนประกอบของรายงาน
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ชื่อเรื่อง
นักศึกษาสามารถเลือกจัดทารายงานทางวิชาการในหัวข้อดังต่อไปนี้ ซึ่งนักศึกษาอาจ
เลือกหัวข้อที่นอกเหนือจากนี้ได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยการสอนทั้ง 15 หน่วย
- แนวคิดของหลักกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (หน่วยที่ 1)
- แนวคิดของหลักกฎหมายระบบซีวิลลอว์ (หน่วยที่ 1)
- สาเหตุของการกระทาผิด (หน่วยที่ 1)
- ความมุ่งหมายของการใช้กฎหมายอาญา (หน่วยที่ 1)
- โครงสร้างความรับผิดทางอาญา (หน่วยที่ 2)
- การกระทาทางอาญา (หน่วยที่ 3)
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- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผล (หน่วยที่ 3)
- เหตุยกเว้นความผิดทางอาญา เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ เหตุรอการกาหนดโทษ
และเหตุรอการลงโทษ (หน่วยที่ 4)
- ทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎียุคคลาสสิค ทฤษฎียุคสมัยใหม่ ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ :
แนวทางการประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย (หน่วยที่ 5)
- ความซับซ้อนของอาชญากรรมและการกระทาผิดในสังคมปัจจุบัน (หน่วยที่ 5)
- ทฤษฎีการลงโทษ การกาหนดโทษและการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด
การลงโทษเพื่อแก้การแค้นทดแทน การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด (หน่วยที่ 6)
- ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระทาความผิด (หน่วยที่ 7)
- การกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน (หน่วยที่ 8)
- องค์กรอาชญากรรม (หน่วยที่ 9)
- อาชญากรรมว่าด้วยการค้ามนุษย์ (หน่วยที่ 9)
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมไซเบอร์ (หน่วยที่ 9)
- ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล (หน่วยที่ 10)
- โทษทางอาญาที่เหมาะสมสาหรับนิติบุคคล (หน่วยที่ 10)
- การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้นโยบายทางอาญาแบบบูรณาการ (หน่วยที่ 11)
- การปฏิรูประบบงานตารวจ (หน่วยที่ 11)
- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาให้สอดคล้องกับสังคมไทย (หน่วยที่ 12)
- เหยื่ออาชญากรรมและผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญา (หน่วยที่ 13)
- ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา (หน่วยที่ 13)
- ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้กับจาเลยในคดีอาญา (หน่วยที่ 13)
- การนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย
(หน่วยที่ 14)
- การนายุติธรรมชุมชนมาใช้ในสังคมไทย (หน่วยที่ 15)
- การบูรณาการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หน่วยที่ 11, 14, 15)
(2) ประเด็นสาคัญของการศึกษา
เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นคานาหรือการกล่าวนาเพื่อให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะ
ศึกษาและความสาคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไร และประเด็นดังกล่าว
มีความสาคัญอย่างไร ทั้งนี้ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ
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(3) เนื้อหาของรายงานฉบับที่ 1
เป็ น การศึ กษาทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ หั ว ข้ อเรื่องและประเด็ น
การศึกษาที่นักศึกษาได้กาหนดไว้ ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่อง
ที่อาจน าไปสู่ การศึกษาปัญ หาในเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่อไป (ถ้ามี) โดยทั่วแล้ วในส่ วน
เนื้อหาของรายงานควรมีส่วนประกอบและการจัดเรียบเรียงลาดับการนาเสนอ ดังนี้
ปกหน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ น มา ความส าคั ญ ให้ เขี ย นระบุ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ค วรมี
การศึกษาเรื่องนี้ พร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่ศึกษาให้ชัดเจนครบทุกประเด็น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 วิธีการศึกษา ให้เขียนระบุถึงวิธีการที่ใช้ในการศึกษาตามลาดับขั้นตอน เช่น
ก. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การระบุแหล่ข้อมูล เช่น เอกสาร บทความ
รายงานผลการวิจัย ตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา ฯลฯ
ข. วิธีการศึกษา
1) การค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
2) การวิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยทฤษฎีมาเป็นกรอบและแนวทางในการ
วิเคราะห์และอธิบาย โดยใช้คาพิพากษาฎีกา บทความ และรางานผลการวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุน
ค. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของผลการศึกษา
บทที่ 2 สาระสาคัญของเรื่องที่ศึกษา
2.1 ข้อมูลที่เป็นภูมิหลังของเรื่องที่ศึกษา เช่น
ก. นิยามและความหมายของคาสาคัญ (Key words) ที่ศึกษา นิยามตาม
กฎหมาย นิยามโดยทั่วไป
ข. ความเป็นมาในเรื่องนั้น
ค. ปัญหา
2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 แนวทางในการศึกษา เป็นการระบุถึงแนวทางการศึกษาเชิงลึกในลาดับต่อไป
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ โดยให้เขียนระบุถึงแนวทางที่นักศึกษาจะศึกษาต่อไป ได้แก่
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3.1 ประเด็นที่จะต้องมีการศึกษาเชิงลึก
3.2 ทฤษฎีที่จะนามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์
3.3 คาพิพากษาฎีกาที่จะนามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์
3.4 รายงานผลการวิจัยที่จะนามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์
3.5 คาพิพากษาฎีกาที่จะนามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์
3.6 บุคคลที่จะสัมภาษณ์มาประกอบการอ้างอิง
บรรณานุกรม

3. ขนาดและความยาวของรายงาน
ขนาดของรายงาน ควรมีจานวนประมาณ 10 - 15 หน้ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องที่ศึกษาและความสนใจของนักศึกษา (ดูแบบฟอร์มหน้า 18)

4. แหล่งวิชาการอ้างอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงแหล่งวิชาการ ได้จากรายชื่อตาราและเอกสาร
ที่ระบุ ในแนวการศึกษา และตาราอ้างอิงที่กาหนด รวมทั้งแหล่ งวิทยาการต่าง ๆ ที่นั กศึกษาสามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา บทความ รายงานผลการวิจัย ตลอดจนความรู้ที่แสวงหาได้จากสื่ออื่น ๆ

5. วิธีการดาเนินการจัดทารายงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาค้ น คว้ าข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร ตามที่ ก าหนดไว้ ในแผน
กิจกรรมนี้ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร รายงานการวิจัย และแหล่งวิทยาการอื่น ๆ แล้วนามา
เขียนเรียบเรียง วิเคราะห์ตามหัวข้อและประเด็นที่ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตนเอง

6. วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
การจัดทารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย ในหัวข้อเรื่องหลักและทฤษฎีทางกฎหมายอาญา หลักและ
ทฤษฎี ท างอาชญาวิท ยา ทฤษฎี การลงโทษ ทฤษฎี ก ารแก้ไขผู้ กระท าผิ ด นโยบายทางอาญา องค์ ก ร
อาชญากรรม อาชญากรรมลักษณะพิเศษ หลักความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มเพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม และอาจารย์ประจากลุ่ม

7. กาหนดส่งงาน
7.1 ให้นักศึกษาส่ง ชื่อหัวข้อรายงาน เค้าโครงของรายงานโดยย่อ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ
A4) มาทีส่ าขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนการเข้ารับการสัมมนา 7 วัน โดยจัดส่งทางใดทางหนึ่งดังนี้
- ส่ งทางไปรษณี ย์ มาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือ
- ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-503-3854, 02-503-3569
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7.2 ให้นักศึกษานารายงานฉบับที่ 1 ไปส่งให้แก่อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มในวันแรกของ
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ภายในเวลา 09.00 น.
7.3 ให้นักศึกษา จัดทาสาเนาเอกสารรายงานส่งอาจารย์ประจากลุ่ม 1 ชุด นักศึกษาเก็บ
ไว้เอง 1 ชุด ลาสาเนารายงานเท่ากับจานวนเพื่อนในกลุ่ม เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อใช้
ประกอบการรับฟังนาเสนอรายงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายงานฉบับที่ 2
1. ลักษณะและรูปแบบของรายงาน
การจั ด ท ารายงานฉบั บ ที่ 2 มี ลั ก ษณะเป็ น รายงานทางวิ ช าการ โดยใช้ รู ป แบบวิ ธี
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร เป็นการจัดทารายงานทางวิชาการต่อเนื่องจากผลการศึกษาในรายงานฉบับที่ 1
โดยในรายงานฉบับที่ 2 นี้จะเป็นการศึกษาในหัวข้อเรื่องเดิม โดยเป็นการศึกษาต่อยอดความรู้ในลักษณะ
เชิงลึกมากขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม มีการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ มีการสร้างข้อสรุปที่ได้จาก
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ โดยมี ก ารอ้ างอิ งหลั ก วิ ช าการทางกฎหมาย อ้ างอิ งตั ว บทกฎหมาย หรื อ อ้ างอิ ง
คาพิพากษาฎีกา หรืออ้างอิงรายงานผลการวิจัย อย่างถูกต้องครบถ้วน หรืออาจเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายในลักษณะต่าง ๆ

2. ส่วนประกอบของรายงานฉบับที่ 2
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
ปกหน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ น มา ความส าคั ญ ให้ เขี ย นระบุ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ค วรมี
การศึกษาเรื่องนี้ พร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่ศึกษาให้ชัดเจนครบทุกประเด็น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 วิธีการศึกษา ให้เขียนระบุถึงวิธีการที่ใช้ในการศึกษาตามลาดับขั้นตอน เช่น
ก. แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา การระบุ แ หล่ ข้ อ มู ล เช่ น เอกสาร
บทความ รายงานผลการวิจัย ตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา ฯลฯ
ข. วิธีการศึกษา
1) การค้ น คว้ ารวบรวมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องจากแหล่ งข้ อมู ล ต่ างๆ เช่ น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
2) การวิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยทฤษฎีมาเป็นกรอบและแนวทางใน
การวิเคราะห์และอธิบาย โดยใช้คาพิพากษาฎีกา บทความ และรางานผลการวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุน
ค. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของผลการศึกษา
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บทที่ 2 ภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
2.1 ข้อมูลที่เป็นภูมิหลังของเรื่องที่ศึกษา เช่น
ก. นิยามและความหมายของคาสาคัญ (Key words) ที่ศึกษา นิยามตาม
กฎหมาย นิยามโดยทั่วไป
ข. ความเป็นมาในเรื่องนั้น
ค. ปัญหา
2.2 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 กฎหมาย ตาพิพากษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ในทางทฤษฎี
บทที่ 4 วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา
การวิเคราะห์ในทางทฤษฎี กฎหมาย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่บทสรุปและจ้อเสนอแนะในบทที่ 5 ข้อสรุป
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการศึกษาในทุกประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
หมายเหตุ จ านวนบทของรายงานไม่มีข้อจากัดว่าจะมากหรือน้อยกว่าที่ กาหนดก็ได้
ขึ้นอยู่กับเรื่องและประเด็นที่ศึกษาเป็นสาคัญ

3. ขนาดและความยาวของรายงาน
ขนาดของรายงาน ควรมีจานวนประมาณ 30 หน้ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับหัวข้อเรื่องที่ศึกษาและความสนใจของนักศึกษา ดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานได้ที่หน้า 19

4. แหล่งวิชาการอ้างอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงแหล่งวิชาการ ได้จากรายชื่อตาราและเอกสาร
ที่ระบุ ในแนวการศึกษา และตาราอ้างอิงที่กาหนด รวมทั้งแหล่ งวิทยาการต่าง ๆ ที่นั กศึกษาสามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตารา บทความ รายงานผลการวิจัย ตลอดจนความรู้ที่แสวงหาได้จากสื่ออื่น ๆ

17

5. วิธีการดาเนินการจัดทารายงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาค้ น คว้ าข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร ตามที่ ก าหนดไว้ ในแผน
กิจกรรมนี้ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร รายงานการวิจัย และแหล่งวิทยาการอื่น ๆ แล้วนามา
เขียนเรียบเรียง วิเคราะห์ตามหัวข้อและประเด็นที่ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตนเอง

6. วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
การจัดทารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นที่ศึกษา และเพื่อนาไปใช้ในการ
นาเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มเพื่อ นนักศึกษาใน
กลุ่ม และอาจารย์ประจากลุ่ม

7. กาหนดส่งงาน
7.1 ให้ นั ก ศึ ก ษา น ารายงานฉบั บ ที่ 2 ไปส่ งให้ แก่ อ าจารย์ ผู้ ส อนในวั น แรกของการ
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ภายในเวลา 09.00 น.
7.2 ให้ นั กศึ กษา จั ด ทาเอกสารสรุป สาระส าคั ญ (Executive Summary) ของหั วข้ อ
เรื่องที่ศึกษา ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยนาไปแจกให้แก่เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มคนละ 1 ชุด เพื่อใช้
ประกอบการรับฟังนาเสนอรายงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมายเหตุ รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและ
บรรณานุ ก รม ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ทั้ ง นี้ การเขี ย นอ้ า งอิ ง และบรรณานุ ก รมควรศึ ก ษา
รายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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แบบฟอร์ม

หัวข้อรายงาน
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
หัวข้อที่สนใจจะจัดทารายงาน ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ประเด็นสาคัญที่ต้องการศึกษา ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ชื่อนักศึกษา
นาย/นาง/นางสาว ...................................................... รหัสประจาตัวนักศึกษา .........................................
ที่อยู่ เลขที่ ......................... หมู่บ้าน ........................................................ ถนน ......................................
แขวง/ตาบล .................................................... เขต/อาเภอ.........................................................................
จังหวัด .............................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................................................
โทรศัพท์ ................................................... อีเมล์ ........................................................................... (ถ้ามี)

ที่อยู่และช่องทางในการจัดส่งหัวข้อรายงาน
นักศึกษาเลือกส่งได้หลายช่องทางดังนี้
- ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือ
- ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-503-3854, 02-503-3569
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แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่กาหนด รายงานแต่ละฉบับนักศึกษา
ต้องจัดทารายงานส่งอาจารย์ประจากลุ่ม 1 ชุด นักศึกษาผู้ทารายงาน 1 ชุด และทาสาเนาเท่าจานวน
นักศึกษาในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมกลุ่มสัมมนา รายงานควรเข้าเล่มและมีปกที่เรียบร้อย
โดยใช้รูปแบบดังนี้
รายงานฉบับที่ 1
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
Advance Criminal Laws and Criminology

เรื่อง
.....................................................................................................
โดย
ชื่อนักศึกษา...............................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา.............................
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัมมนาเสริมครั้งที่ .......... วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ...........................
สถานที่สัมมนาเสริม ............................................................................................
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รายงานฉบับที่ 2
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
Advance Criminal Laws and Criminology

เรื่อง
.....................................................................................................
โดย
ชื่อนักศึกษา...............................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา.............................

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัมมนาเสริมครั้งที่ .......... วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ...........................
สถานที่สัมมนาเสริม ............................................................................................
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การสัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสู ง ได้กาหนดการสัมมนาเสริม ไว้จานวน
2 ครั้ง ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
วันที่ 1
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
วันที่ 2
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
วันที่ 1
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
วันที่ 2
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ :

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.
กาหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
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2. วันและสถานที่สัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และศูนย์วิทยพัฒนาประจาจังหวัดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ สถานที่อื่นๆ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนดดังนี้ (ดูจากเอกสารในปฏิทินกิจกรรมการศึกษาที่กล่าวถึงข้างต้น)
3. การเตรียมตัวเพื่อนาเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
3.1 การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้
(1) การนาเสนอผลงาน ควรนาเสนอในรูปของ Power Point และซักซ้อมวิธีการนาเสนอ
รายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการนาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่ นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
ผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที
(2) การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
3.2 การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
(1) รายงานจัดทาเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน
(2) ถ่ายเอกสารเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสรุป (Executive Summary) ความยาว 1 หน้ากระดาษ
แจกเพื่อนนักศึกษาในวันนาเสนอรายงาน
(3) นาเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Power Point) หรือการนาเสนอโดยใช้
แผ่นใสหรือแผ่นทึบ (ถ้ามี)
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การประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง แบ่งการประเมินผลการศึกษาออกเป็น
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การจัดทารายงานและการนาเสนอรายงาน 40 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 40
ส่วนที่ 2 การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
60 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 60
รวม
100 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100
เกณฑ์การตัดสิน นักศึกษาที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
การประเมินผลการจัดทารายงานและการนาเสนอรายงาน
รายงานฉบับที่ 1
20 คะแนน
รายงานฉบับที่ 2
20 คะแนน
รวม
40 คะแนน

สรุปกิจกรรม
ลาดับ
1 หัวข้อรายงาน
2

3

4

งานที่ต้องทา

กาหนดส่ง

รายงานฉบับที่ 1
- เอกสารสรุปสาระสาคัญ (Executive Summary)
ของรายงานฉบับที่ 1 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
ทาสาเนาเท่าจานวนอาจารย์และเพื่อนในกลุ่ม
รายงานฉบับที่ 2
- เอกสารสรุปสาระสาคัญ (Executive Summary)
ของรายงานฉบับที่ 2 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
ทาสาเนาเท่าจานวนอาจารย์และเพื่อนในกลุ่ม
การสอบไล่ปลายภาค

วันสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 1

สถานที่ส่ง
สาขาวิชา
นิติศาสตร์
สถานที่
สัมมนาเสริม

วันสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 2

สถานที่
สัมมนาเสริม

*ให้ตรวจสอบจาก
ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย

สนามสอบ
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รายนามคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
Advanced Criminal Laws and Criminology
1. รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า
2. รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
3. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์
4. รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้าเลิศ
5. อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
6. อาจารย์ธาริต เพ็งดิษฐ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพันธ์ พลรบ
8. นางสาวสุจิตตรา พุ่มไสว

ประธานกรรมการ
กรรมการและบรรณาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง
สาขาวิชานิติศาสตร์ โทรศัพท์ 02-504-8362 โทรสาร หมายเลข 02-503-3854, 02-503-3569

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
ปัญญาวิมุตติ คือ หลุดพ้นโดยมีปัญญานา
เจโตวิมุตติ คือ หลุดพ้นโดยมีสมาธินา

