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ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดระบบการเรียนการสอบระบบทางไกล

ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนระดับดุษฏี

บัณฑิตศึกษา เป็นวิธีการเรียนท่ีนักศึกษาต้องศึกษาค้นค้วาด้วยตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตามทาง

มหาวิทยาลัยก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมเป็นจ านวน ๓ ครั้งๆ ๒ วัน โดยนักศึกษา

จ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกครั้ง ส าหรับกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้าร่วมนั้นจะปรากฏ

รายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษาท่ีแจกให้นักศึกษานี้ แผนกิจกรรมจึงมีความส าคัญ นักศึกษา

จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดของกิจกรรมอย่างรอบคอบและด าเนินการต่างๆตามค าแนะน าให้

ครบถ้วน 
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ปฏิทินกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 

ชุดวิชำ 41903/41904  สัมมนำประเด็นและปัญหำเพื่อกำรวิจัยทำงนิติศำสตร์ 

 

15 กันยายน 2562    -  วันแรกของการศึกษาภาค 1/2562 

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562  -  สัมมนา ครั้งท่ี 1 

4 - 5 มกราคม 2563    -  สัมมนา ครั้งท่ี 2 

18 - 19 มกราคม 2563   -  สัมมนา ครั้งท่ี 3 

 
 

หมำยเหตุ 

 การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

  



5 
 

รายละเอียดชุดวิชา 

1. รายละเอียดชุดวิชา  

1.1 ค าอธิบายชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ประเด็นและปัญหากฎหมายชั้นสูง ในกลุ่มกฎหมายท่ีส าคัญทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมาย

อุตสาหกรรม กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ 

และกฎหมายอื่นๆ ลักษณะสภาพของปัญหา ความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงของปัญหา กฎหมายกับสังคม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์มูลฐานของปัญหา ทฤษฎีกฎหมาย ประเด็นปัญหากฎหมายพลวัตของกฎหมาย

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนากฎหมาย การเสนอกระบวนการและการหาแนวทางในการ

แก้ไขกฎหมาย กฎหมายและนโยบายของรัฐ   

1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือฝึกฝนนักศึกษามีความเข้าใจและทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น

และปัญหากฎหมายในกลุ่มกฎหมายท่ีส าคัญ มีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

2) เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายด้วย

การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล และสามารถใช้กระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหาทางกฎหมาย 

3) เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริง ใน

บริบทต่างๆ เข้าใจกลไก และการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติ

และระบบการบัญญัติกฎหมายแบบบูรณาการกับการรังสรรค์สังคมภูมิธรรมด้วยวิธีการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ทางนิติศาสตร์ 
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สื่อกำรศึกษำประจ ำชุดวิชำ 

สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา  

ประกอบด้วย  

1. แผนกิจกรรม แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษา

ชุดวิชานี ้เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ท้ังของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

และ มหาวิทยาลัย  

2. ต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่น ต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่น เช่น ดุษฎี

นิพนธ์ งานวิจัย ค าพิพากษาศาล บทความทางวิชาการ ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ฯลฯ 

ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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วิธีกำรศึกษำ 

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา  

1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

1.1.1 ประมวลกิจกรรมท่ีต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยต้องปฏิบัติกจิกรรม ดังนี้  

1) ศึกษาจากส่ือหลัก คือ ต าราและเอกสารประกอบอื่นท่ีอาจารย์ มอบหมาย  

2) ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนา (ดูรายละเอียดในเรื่องงานท่ี ก าหนด)  

1.1.2 การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 โดยเติม 

กิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม และการท า

รายงาน ฯลฯ  

1.1.3 การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  

1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

1.2.1 การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาท่ีปลอดจากภารกิจอื่น เพ่ือศึกษาเนื้อหา

จากต าราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง  

1.2.2 การเตรียมด้านร่างกาย จัดเวลาการศึกษาและท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้ 

พร้อม มีสมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ใน

ตารางเรียน  

1.2.3 การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมี บรรยากาศท่ี

ดีส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการ เรียนท่ี

จ าเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น  
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1.3 วิธีการศึกษาต าราและเอกสารการสอนอื่น  

1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการ 

ประเมินตนเองและทบทวนความรู้ท่ีได้รับ  

1.3.2 ศึกษาเนื้อหาจากต าราและเอกสารการสอนอื่นโดยละเอียด พินิจพิจารณา 

เนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างท่องแท้  

1.3.3 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาต ารา

และเอกสารการสอนอื่น 

2. การด าเนินการศึกษา นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้  

2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา  

2.2 ศึกษาต าราและเอกสารประกอบการสอนอื่นท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมาย  

2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นท่ีทันสมัย  

2.4 เข้าร่วมสัมมนาชุดวิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์ตามวันเวลา 

และสถานท่ีท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.5 เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 1/2562 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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งำนที่มอบหมำย 

นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับๆแรกน าเสนอวันสัมมนาครั้งท่ี 2 และ

ฉบับท่ี 2 น าเสนอครั้งท่ี 3 โดยหัวข้อรายงานท้ังสองฉบับเป็นเรื่อง “กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ” 

แต่ละฉบับนักศึกษาอาจเลือกท าประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ีเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ พร้อมท้ัง

ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศในประเด็นเหล่านั้น เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

กฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป 
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยงำน 

รายงานท่ีจัดท า ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้

กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท าส าเนารายงานน าส่งอาจารย์ 6 ชุด รายงานควรเข้าเล่มและ มีปก 

โดยใช้รูปแบบดังนี้  

 

หมำยเหต ุ

 การจัดท ารายงานจะแจ้งรายละเอียดในวันเข้ารับการสัมมนาคร้ังท่ี 1 
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กำรสัมมนำเข้มและสัมมนำเสริม 

การสัมมนาเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้

ในแผนกิจกรรมการศึกษา  

1. ก ำหนดกำรสัมมนำ 

 กำรสัมมนำครั้งที่ 1  

  วันเสารท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2562 

 เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายโดย ท่านศาสตราภิชาน เข็มชัย  ชุติวงศ์ 

  วันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562 

 เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายโดย ศาสตราภิชาน ธงทอง  จันทรางศุ 

 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายโดย ท่านศาสตราภิชาน เข็มชัย  ชุติวงศ์ 

 กำรสัมมนำครั้งที่ 2 

  วันเสารท่ี์ 4 มกราคม 2463 

 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรณพานิช 

  วันอาทิตย์ท่ี 5  มกราคม 2463 

 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรณพานิช 
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 กำรสัมมนำครั้งที่ 3 

  วันเสารท่ี์ 18 มกราคม 2463 

 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรณพานิช 

  วันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคม 2463 

 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรณพานิช 

 

2. สถำนที่สัมมนำ  

การสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

3. กำรเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงำน นักศึกษำต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอผลงำนในวัน

สัมมนำดังนี ้ 

1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้  

1.1 การน าเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้ส่ือ

ประกอบการ น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นในตนเอง เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่

เกิน 15 นาที  

1.2 การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และซักซ้อมค าตอบไว ้

ล่วงหน้า  

2. การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้  

2.1 ข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ 9 ชุด  

2.2 น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point)  
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กำรประเมินผลกำรศึกษำ 

คะแนนการน าเสนอรายงานและการสอบไล่ ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้  

1. การจัดท าและการน าเสนอรายงานครั้งท่ี 1                                               30 คะแนน 

2. การจัดท าและการน าเสนอรายงานครั้งท่ี 2                                               30 คะแนน 

2. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา                                                           40 คะแนน 


