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คานา
ชุดวิช าการบริ ห ารงานยุ ติธ รรมเปรีย บเที ยบชั้นสู ง (Advanced Comparative Criminal Justice
Administration) รหัส 41718 เป็นชุดวิชาเลือกในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักได้แก่
ประมวลสาระชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระ 15 หน่วย แนวการศึกษา และแผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ ทุกท่านใช้
เป็นคู่มือในการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดชุดวิชา สื่อการศึกษาประจาชุด
วิ ช า วิ ธี ก ารศึ ก ษาชุ ด วิ ช า งานที่ ก าหนดให้ ท า แบบฟอร์ ม การท ารายงาน การสั ม มนาเสริ ม และวิ ธี ก าร
ประเมินผลการศึกษา
ผู้ที่ศึกษาชุดวิชานี้จะได้รับความรู้เรื่องระบบงานยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่ในชั้นของ
ตารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ของ 7 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law
จานวน 4 ประเทศได้แก่ ไทย ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ญี่ปุ่น และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
Common Law จานวน 3 ประเทศได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
เนื้อหาสาระของชุดวิชานี้ได้มีการหยิบยกระบบงานยุติธรรมทางอาญาของบางประเทศโดยเฉพาะ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น มาเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้เห็น
ความเหมือน ความแตกต่างกับระบบงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในประเด็นสาคัญๆ ส่วนความ
เหมื อ น ความแตกต่ า งของประเทศอื่ น ๆ ผู้ ที่ ศึ ก ษาสามารถน าข้ อ มู ล ที่ น าเสนอไว้ ใ นชุ ด วิ ช านี้ ค่ อ นข้ า ง
รายละเอียดไปเปรียบเทียบได้ด้วยตนเอง และขอให้ผู้ที่ศึกษาได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาของประเทศต่างๆอย่างต่ อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ รับทราบ
พัฒนาการของงานยุติธรรมทางอาญาในแต่ละยุคสมัย
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้ นสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประมวลสาระชุดวิชาเล่มนี้ จะสามารถช่วยให้นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และผู้ที่สนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และแง่คิดที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ต่อไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
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แผนกิจกรรม
ชุดวิชา 41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
การจัดกิจกรรมสาหรับชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง มีรายละเอียดที่ครอบคลุม
เรื่องกาหนดวัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผล
การเรียน ขอให้นักศึกษาทุกท่านศึกษารายละเอียดแผนกิจกรรมเล่มนี้ จากนั้นทากิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่กาหนดอย่างครบถ้วน

1. ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ช่วงเวลา
วันที่ 15 มีนาคม 2562

-สัมนาเสริม
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มสธ.

กิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(แบบเผชิญหน้า)

หมายเหตุ
1. ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจาก
สื่อการสอน
2. ทารายงานตามที่ระบุในหน้า 6-7
1. นักศึกษาแต่ละท่านจะได้รับการ
จัดให้เข้ารับการสัมมนาเสริมในกลุม่
ใดกลุ่มหนึ่ง
2. ขอให้นักศึกษาไปรับการสัมมนา
เสริมในวันเวลา และสถานที่ที่
กาหนดให้

ครั้งที่ 2 6 - 7 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มสธ.
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

วันสอบไล่ประจาภาค

ณ สนามสอบที่กาหนดให้
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2. รายละเอียดชุดวิชา 41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
2.1 คาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีและหลักการบริหารงานทั่วและหลักการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบการ
บริหารงานยุติธรรมของประเทศต่างๆทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2.2 วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการบริหารงานทั่วไปได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการบริหารงานยุติธรรมได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเปรียบเทียบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศต่างๆได้
2.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดทฤษฎีและหลักการบริหารงานทั่วไป
หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและหลักการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยที่ 3 มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ
หน่วยที่ 4 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
หน่วยที่ 5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศฝรั่งเศส
หน่วยที่ 6 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หน่วยที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น
หน่วยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ
หน่วยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
หน่วยที่ 10 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย
หน่วยที่ 11 เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นตารวจของประเทศต่างๆ
หน่วยที่ 12 เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นอัยการของประเทศต่างๆ
หน่วยที่ 13 เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นศาลของประเทศต่างๆ
หน่วยที่ 14 เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นคุมประพฤติและราชทัณฑ์
ของประเทศต่างๆ
หน่วยที่ 15 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
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3. สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
3.1 ประเภทและลักษณะของสื่อ
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง ประกอบด้วยสื่อหลักและ
สื่อเสริม ดังนี้
3.1.1 สื่อหลักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่
ประมวลสาระชุดวิชา ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
เป็นเอกสารการสอนที่มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยหน่วยการสอน 15 หน่วย
แนวการศึกษาชุดวิชา เป็นเอกสารที่ได้สรุปสาระสังเขปของเนื้อหาสาระจากประมวล
สาระชุดวิชา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนผังแนวคิด โครงสร้างเนื้อหา และทาแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียนแล้วจึงศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระจากเอกสารประมวลสาระชุดวิชา ทากิจกรรมแต่ละเรื่อง ตรวจสอบ
แนวตอบกิจกรรมและทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพื่อประเมินว่า ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระของหน่วยนั้นมากน้อยเพียงใด
แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารที่นักศึกษาต้องใช้เป็นคู่มือในการเรียนชุดวิชานี้ ซึ่ง
เนื้อหาสาระในเอกสารจะเป็นการแนะนาการศึกษาชุดวิชา รายละเอียดการสัมมนาเสริม การทารายงาน/ งาน
ที่มอบหมายให้นักศึกษาทา เอกสารอ่านประกอบ เกณฑ์การประเมินผล ซึ่งในแต่ละภาครายละเอียดในแผน
กิจกรรมอาจแตกต่างกัน
3.1 สื่ออื่นๆทั้งที่ปรากฎในบรรณาณุกรมของแต่ละหน่วยและสื่ออื่นๆ

4. วิธีการศึกษา
การศึกษาชุดวิชานี้ ขอให้นักศึกษาศึกษาจากสื่อประเภทต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
4.1 การศึกษาจากสื่อหลักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่
4.1.1 ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง เป็นเอกสารการสอน
ที่บรรยายรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยหน่วยการสอน 15 หน่วย นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาเนื้อหาสาระให้ครบถ้วน เนื้อหาทั้ง 15 หน่วย แบ่งการจัดพิมพ์ออกเป็นทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้
- เล่มที่ 1 ประกอบด้วย เนื้อหาหน่วยที่ 1-5
- เล่มที่ 2 ประกอบด้วย เนื้อหาหน่วยที่ 6-10
- เล่มที่ 3 ประกอบด้วย เนื้อหาหน่วยที่ 11-15
4.1.2 แนวการศึกษาชุดวิชา เป็นเอกสารที่ได้สรุปสาระสังเขปของเนื้อหาสาระจาก
ประมวลสาระชุดวิชา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาแผนผังแนวคิด โครงสร้างเนื้อหา และทา
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วจึงศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระจากเอกสารประมวลสาระชุดวิชา ทา
กิจกรรมแต่ละเรื่อง ตรวจสอบแนวตอบกิจกรรมและทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพื่อประเมินว่า ท่านมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยนั้นมากน้อยเพียงใด
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4.1.3 แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารที่นักศึกษาต้องใช้เป็นคู่มือในการเรียนชุดวิชานี้
ซึ่งเนื้อหาสาระในเอกสารจะเป็นการแนะนาการศึกษาชุดวิชา รายละเอียดการสั มมนา
เสริม การสัมมนาเข้ม การทารายงาน/ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา เอกสารอ่านประกอบ เกณฑ์การ
ประเมินผล ซึ่งในแต่ละภาครายละเอียดในแผนกิจกรรมอาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้ศึกษารายละเอียดใน
แผนกิจกรรมอย่างละเอียด
4.2 การเข้ารับการสัมมนาเสริม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 7)

5. การวางแผนการศึกษา
5.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
5.1.1 วางแผนศึกษา โดยประมวลกิจกรรมที่ต้องทา ได้แก่
- กาหนดให้มีเวลาสาหรับการเรียนตลอดภาคการศึกษา
- จัดทาตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา และตารางเรียนประจาสัปดาห์
- จัดแบ่งเวลาสาหรับการศึกษาจากสื่อหลัก และสื่อเสริม
- ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
5.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
- เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
- เตรียมสิ่งอานวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการศึกษา
5.2 การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้
1. ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง และดาเนินกิจกรรม
ตามแนวการศึกษาชุดวิชา
3. ทารายงานและกิจกรรมตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากาหนด
4. เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. เข้าสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

6. รายงานที่กาหนดให้นักศึกษาทา
รายงานที่กาหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทาในระหว่างภาคการศึกษาและมีการประเมินผลเพื่อให้
คะแนนส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยรายงาน 2 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
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6.1 รายงานฉบับที่ 1
ให้นักศึกษาทารายงานฉบับที่ 1 ภายในขอบเขต ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง:“กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ..........” โดยให้นักศึกษา
เลือกศึกษากระบวนการยุติธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ
เยอรมัน ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย (เนื้อหาในหน่วยที่ 4-10) (แล้วระบุชื่อประเทศที่เลือก
ศึกษาในหัวข้อรายงาน)
2. ขอบเขตเนื้อหา: ให้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นต่อไปนี้
- พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ...(ประเทศที่ศึกษา)
- ระบบและโครงสร้างของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ...
...(ประเทศที่ศึกษา)
- ข้อสังเกตลักษณะพิเศษที่น่าสนใจในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศ..... ...(ประเทศที่ศึกษา) อาทิ การจัดโครงสร้างองค์กร อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ฯลฯ
- ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประเทศ.... ...(ประเทศที่ศึกษา)
3. กาหนดส่งและการนาเสนอ :
ให้นักศึกษาส่งและนาเสนอรายงานแก่วิทยากรผู้สอนในวันที่ไปสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
วิทยากรจะให้นักศึกษาแต่ละรายนาเสนอสรุปสาระในรายงานที่ทา
ให้นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของนักศึกษา
6.2 รายงานฉบับที่ 2
ให้นักศึกษาทารายงานฉบับที่ 2 ภายในขอบเขต ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง: “การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
กับของประเทศ.... (ระบุชื่อประเทศที่เลือกศึกษา)........”
2. ขอบเขตเนื้อหา: ให้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นต่อไปนี้
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาและนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศใดประเทศ
หนึ่งใน 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเยอรมัน ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย (หน่วยที่
5-10) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย(หน่วยที่ 4) โดยขอให้
นักศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งในชั้นตารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติในประเด็นสาคัญๆ
และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์ประกอบ
3. กาหนดส่งและการนาเสนอ : ให้นักศึกษาส่งและนาเสนอรายงานแก่วิทยากรผู้สอนใน
วันที่ไปสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
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แหล่งความรู้ : นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสาร ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง ตารา บทความ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่เคยได้รับ มา
ใช้อ้างอิงในการทารายงานทั้งสองฉบับ
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน วิทยากรจะให้นักศึกษาแต่ละรายนาเสนอสรุปสาระในรายงานที่ทา
ทั้ง 2 ฉบับ และให้นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของนักศึกษาแต่ละราย
นักศึกษาอาจนาเสนอรายงานที่ทาด้วยโปรแกรม power point หรือด้วยวาจา หรือนักศึกษาอาจจัดทาสรุป
สาระในรายงานที่ตนทาฉบับย่อประมาณ 1 หน้าสาหรับแจกให้เพื่อนในกลุ่มสัมมนาเสริม ประมาณ 15 ชุด
อนึ่ง รายงานฉบับที่ 1-2 ให้มีความยาวประมาณ 10-15 หน้า
6.3 รายงานฉบับที่ 3 (รายงานกลุ่มในห้องเรียน หากมีเวลา)
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละประมาณ 3 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกทาประเด็นในข้อ 1 หรือ 2
6.3.1 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมไทยในแต่ละชั้น พร้อมนาเสนอแนว
ทางแก้ ไ ข พร้ อ มกั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการน าแนวคิ ด การบริ ห ารงานกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาใน
ต่างประเทศมาปรับใช้
6.3.2 นาเสนอโครงการวิจั ยที่มีหัวข้อเกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาการบริห ารงานองค์ กรใน
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย โดยนาเสนอไล่เรียงตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ชื่อเรื่อง
2) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
3) วัตถุประสงค์การวิจัย
4) ของเขตการวิจัย
5) วิธีการศึกษา
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7. กาหนดการการสัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งจัดให้นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมเพื่อให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
ขอให้นักศึกษาแต่ละท่านไปเข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ตามที่กาหนด ดังนี้
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การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 มีกาหนดการและกิจกรรมดังตารางการสัมมนาเสริม ดังนี้
ครั้งที่

1

วัน/
เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

- วิทยากรสรุปภาพรวมเนื้อหา/
กิจกรรมในชุดวิชา
(นักศึกษานาเสนอรายงาน
วันแรก - นักศึกษานาเสนอรายงานฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1)
และร่วมอภิปราย
นักศึกษานาเสนอรายงานฉบับที่ 1 ต่อ - แบ่งกลุ่มสนทนา วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
วันที่สอง
บริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทย
และข้อเสนอแนะการแก้ไข

13.00 - 15.00 น.
-(นักศึกษานาเสนอรายงาน
ฉบับที่ 1 ต่อ)
- นักศึกษานาเสนอผลการ
สนทนากลุ่ม
- วิทยากรสรุป แนะนา
กิจกรรมสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 2

2.การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 มีกาหนดการและกิจกรรมดังตารางการสัมมนาเสริม ดังนี้
ครั้งที่
2

วัน/
09.00 - 10.00 น.
เวลา
วันแรก - วิทยากรสรุปภาพรวมเนื้อหา/กิจกรรม
ในชุดวิชา
- นักศึกษานาเสนอรายงานฉบับที่ 2
และร่วมอภิปราย
วันที่สอง นักศึกษานาเสนอรายงานฉบับที่ 2 ต่อ

10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

นักศึกษานาเสนอรายงานฉบับที่ 2 - นาเสนอรายงาน
ฉบับที่ 2 (ต่อ)

- แบ่งกลุ่มจัดทาโครงการทาวิจัย - นักศึกษานาเสนอ
ที่มุ่งสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผลการสนทนากลุม่
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม - วิทยากรสรุป
ทางอาญาของประเทศไทย

หมายเหตุ
1) ก่อนเข้าร่วมสัมมนาเสริม นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประมวลสาระชุดวิชา 41718 มาล่วงหน้า
2) ในกรณีที่นักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาเสริมในวันและสถานที่ที่กาหนดได้ ขอให้
ท่ า นท าบั น ทึ ก แจ้ ง พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลต่ อ ประธานสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ ก่ อ น
วันสัมมนาเสริมแต่ละครั้ง (กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเสริมในวัน และสถานที่ที่กาหนด
อาจทาให้ท่านไม่ได้รับคะแนนบางส่วน)
3) ศูนย์ที่มีการจัดสัมมนาเสริมครั้งละ 1 วัน วิทยากรจะปรับกาหนดการตามความเหมาะสม
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8. การประเมินผลการศึกษา
8.1 การกาหนดคะแนน
ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง แบ่งการประเมินผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน มี
การกาหนดสัดส่วนของคะแนนคิดเป็น 40 : 60 รายละเอียดของการแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็นดังนี้
1. การประเมินผลจากคุณภาพรายงาน การนาเสนอ และการมีส่วนร่วมในช่วงการสัมมนาเสริม
ทั้ง 2 ครั้ง มีคะแนนเต็มร้อยละ 40
2. การประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค (ข้อสอบอัตนัย) มีคะแนนเต็มร้อยละ 60
8.2 การตัดสินผลสอบ มีเกณฑ์การประเมินผลโดยกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D
F

คะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
0

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
อ่อน
ตก
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ภาคผนวก ก.
รายนามคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
และผู้ร่วมผลิต
รายนามคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
1. รองศาสตราจารย์รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจาย์ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน
กรรมการและบรรณาธิการ
3. รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช
กรรมการ
6. อาจารย์กุลพล พลวัน
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พร ศรียมก
กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิญา สิริบวรพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้ร่วมผลิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์
อาจารย์ ดร.ศิระ บุญภินนท์
อาจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
อาจารย์นัธที จิตสว่าง
อาจารย์สุพิศ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1. ประธานกรรมการฯ รองศาสตราจารย์รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ โทร 081-519-5545
หรือ e-mail: rutmimi_2004@yahoo.com
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. 02-5048361-4
3. สานักบัณฑิตศึกษา มสธ. (สอบถามเรื่องการลงทะเบียนและสถานที่จัดสัมมนาเสริม)
โทร 02-5047562-4
4. สานักบริการการศึกษา (เรื่องการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน) โทร 02-5047622-3
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ผนวก ข.
แบบฟอร์มการทารายงาน
รายงานฉบับที่…………..
ชื่อนักศึกษา................
รหัสประจาตัว................

เรื่อง
…………………………………………………………………….

รายงานประกอบการศึกษาชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคที่……… ปีการศึกษา……

