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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะพิเศษหลายประการ ประการ
ท่ีส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาซึ่งแจกให้นักศึกษาฉบับนี้ จึงเป็น
เอกสารท่ีส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารท่ีให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีนักศึกษาต้องท า กิจกรรม
ท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมท่ีต้องร่วมในการสัมมนา รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชาวิจัยการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นกรอบส าหรับ
นักศึกษาในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนา 3 ครั้ง ๆ 
ละ 2 วัน รวม 6 วัน และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
 
        สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
ชุดวิชาวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางนิติศาสตร์ 

Advanced Legal Research Methodology 
 

 
  กันยายน  2562    -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2562 
   7 - 8 ธันวาคม 2562   -  สัมมนา ครั้งท่ี 1 
 14 - 15 ธันวาคม 2562      -  สัมมนา ครั้งท่ี 2 
 11 - 12 มกราคม 2563   -  สัมมนา ครั้งท่ี 3 
 
 
หมายเหต ุ
 การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา    วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 

Advanced Research Methodology in Laws 
 
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 
 วิธีวิจัยและปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยทางนิติศาสตร์ ในชั้นดุษฎีบัณฑิต  ขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง การน าการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
การออกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายท้ัง
ในทางเอกสารและการประมวลผลข้อมูลเพื่อหาค าตอบตามเป้าหมายของปัญหาวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากทุกแหล่งข้อมูล ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีวิจัยและปัญหาเกี่ยวกับการ

วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ในชั้นดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ชั้นสูงได ้

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้กับการวิจัย
ทางนิติศาสตร์ รวมท้ังสามารถสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และใช้สถิติส าหรับการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ได้ 

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายท้ังในทางเอกสารและ
การประมวลผลเพ่ือหาค าตอบตามเป้าหมายของปัญหาวิจัยท่ีก าหนดไว้ได้ 

4.  เพื่อให้สามารถน าวิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการท า
วิทยานิพนธใ์นระดับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตได้ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา  ชุดวิชา  วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ 
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ท้ังของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และ
มหาวิทยาลัย 
 
2.  ต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่น 
 ต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่น เช่น ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย ค าพิพากษาศาล 
บทความทางวิชาการ ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชาวิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมท่ีต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและเอกสารประกอบอื่นท่ีอาจารย์
มอบหมาย 
   2)  ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนา (ดูรายละเอียดในเรื่องงานท่ี
ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 โดยเติม
กิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม และการท ารายงาน 
ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาท่ีปลอดจากภารกิจอื่น เพื่อศึกษา
เนื้อหาจากต าราและแนวการศึกษาชดุวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง 
  1.2.2  การเตรียมด้านร่างกาย จัดเวลาการศึกษาและท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้
พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ในตาราง
เรียน 
  1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมี
บรรยากาศท่ีดีส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนท่ีจ าเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เคร่ืองบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและเอกสารการสอนอื่น 
  1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการ
ประเมนิตนเองและทบทวนความรู้ท่ีได้รับ 
  1.3.2  ศึกษาเนื้อหาจากต าราและเอกสารการสอนอื่นโดยละเอียด พินิจพิจารณา
เนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างท่องแท้ 
  1.3.3  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา
ต าราและเอกสารการสอนอื่น 
 
2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่นท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมาย 
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 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นท่ีทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาชุดวิชาวิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2562 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 1 ฉบับ โดยเป็นการจัดเตรียมท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย เชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ หรือท้ังสองอย่างผสมผสานกันฉบับสมบูรณ์ รวมท้ัง
แนวคิดทฤษฎี และบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยละเอียด โดยให้ท าตารางการเปรียบเทียบกฎหมาย
ในประเด็นปัญหาท่ีต้องการศึกษาด้วย จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 9 ชุด ส าหรบักรรมการสอบ 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานท่ีจัดท า ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และใช้กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท าส าเนารายงานน าส่งอาจารย์ 6 ชุด รายงานควรเข้าเล่มและ
มีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับท่ี..................................... 

ชุดวิชา วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 
 
 

เร่ือง................................................................. 
โดย 

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

 
 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเข้ม/เสริม วันท่ี........................เดือน......................................พ.ศ................................... 

ระบุสถานท่ีเข้ารับการสัมมนาเข้ม/เสริม 
........................................................... 

 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
41901  วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนา 
การสัมมนาครั้งที่ 1 
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
09.00 - 12.00 น. -  แนะน ารายละเอียดชุดวิชาวิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์  

   ระเบียบวิธวีิจัยและขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ทางกฎหมาย 
  รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการดุษฎีนิพนธ์ทางกฎหมาย (ต่อ) 

  รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 
09.00 - 12.00 น. -  การค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย 

   เพ่ือการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร ์
     รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. -  วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางกฎหมายธุรกิจ 

ศ.ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์ 
 
การสัมมนาครั้งที่ 2 
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 
 
 
การสัมมนาครั้งที่ 3 
วันที่ 11 มกราคม 2563 
วันที่ 12 มกราคม 2563 
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2.  สถานที่สัมมนา 
 การสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาดังนี้ 
 1.  การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 
15 นาที 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์ และซักซ้อมค าตอบ
ไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมส่ิงต่อไปนี้ 
  2.1  ข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ 9 ชุด 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point)  
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 70 คะแนน 
 คะแนนการทดสอบการค้นคว้าวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การน าเสนอรายงานและการสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 

1.  การสอบการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต การอ้างอิงผลงานวิชาการ 
และการท าบรรณานุกรม       10 คะแนน 

 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงาน      50 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      40  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 


