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เคา้โครงการเรยีน 

วิชา  น. ๔๗๐ การศกึษาคน้ควา้ทางกฎหมายดว้ยตนเอง 
ภาคการศกึษาท ี ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
***************** 

๑.  ช ื่อวชิา 
 น. ๔๗๐ การศกึษาคน้คว้าทางกฎหมายดว้ยตนเอง   
๒.  แนวสงัเขปลกัษณะวชิา 
 รายวิชานี้ม ุ่งหมายฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์ นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาระเบียบวิธ ีวิจัยทางนิติศาสตร์และจรรยาบรรณการวิจัย และนักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อที่จะ
ท าการศึกษาด้วยตนเองเพื่อจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบนพื้นฐานของระเบียบวิธ ีวิจัยทาง
นิติศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการโดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยมจี านวนหนา้ของรายงานการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองระหวา่ง ๑๕ -๓๐ หน้า 

วัดผลเป็น  S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไมไ่ด)้ โดยนบัหนว่ยกติ แต่ไมค่ านวณค่าระดับเฉลีย่) 
๓.  วัน เวลา สถานที ่แ ละ ระยะเวลาบรรยาย 
 วันเสาร์ เวลา  ๙ .๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. จ านวน ๖-๘ ครั้ง (ขึ้นอยู่กับจ านวนนกัศึกษา) 
 สถานที่บรรยาย ห้องเรยีน / ออนไลน์ 
 ๔.  ช ื่อผู้สอน 
 รศ.ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม 

ผศ.ดร. เอมผกา เตชะอภยัคุณ 
อ. กนกนัย ถาวรพานิช 
ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (อาจารย์ผู้ประสานงาน) ห้อง น.๘๐๔ อีเมล lalin@staff.tu.ac.th  

๕.  กิจกรรมในการเรยีน - การสอน 
 วิชานี้จะมีกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน  คือ 
 ๑.  การอภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวธิวีิจัยทางนิติศาสตร์ จ านวน ๔  ครั้ง 
  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนของการจัดท าวิจัย แนวคดิ และจริยธรรมของการวิจัย  
 ๒ .  การอภิปรายหัวขอ้และเค้าโครงที่นกัศึกษาน าเสนอเพื่อท าการวิจัย จ านวน ๑ ครั้ง 

mailto:lalin@staff.tu.ac.th
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  เพื่อให้นักศึกษาเสนอหวัข้อที่ตนสนใจท าการค้นควา้ในเบื้องต้น  โดยนกัศึกษาต้องส่งเค้าโครง
หัวข้อตามรูปแบบที่ใ ห้ไว้ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕  วันก่อนน าเสนอ ในส่วนของการน าเสนอจะต้องมีเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ  
 ๓.  การหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนวทางและเนือ้หาวิจัย รวมทัง้รบัค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ม ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในหวัขอ้วิจัยนัน้ ๆ ทั้งนี้นักศึกษามีสทิธปิรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาไมเ่กิน ๒ ครั้ง ๆ  ละไม่
เกิน ๒๐ นาที โดยคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาและมอบหมายอาจารย์ประจ าที่มคีวามเหมาะสมให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
 ๔ .  การส่งวิจัยในรปูแบบบทความวิชาการ 
  โดยนักศึกษาต้องท าบทความตามรูปแบบของการวิจัยทุกขั้นตอน บทความมีจ านวนหน้า
ระหว่าง ๑๕ -๓๐ หน้า ตามรูปแบบที่ก าหนดในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ (ไม ่ต้องท า
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และบรรณานกุรม) 
๖.  การวดัผล 
 การวัดผลจะแบ่งคะแนนออกเป็น  ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาที่จะได้รับการวัดผลเปน็  S (ใช้ได้) ต้องได้
คะแนนไมน่้อยกวา่ ๖๐ คะแนน ไม่เชน่นัน้จะได้รบัการวัดผลเป็น U (ใช้ไมไ่ด้) และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
โดยไมม่กีารสอบแก้ตวั โดยมสีัดส่วนของคะแนนดังนี ้

๑) หัวข้อและเค้าโครง (ที่ใชน้ าเสนอ)                              ๑๐ คะแนน 
ส่งภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๒) ร่างบทน าของบทความ      ๑๐ คะแนน 
(ความเป็นมา สภาพปัญหาของประเด็นที่เลอืกศึกษา วิธ ีการศึกษา พร้อมอ้างองิอย่างนอ้ย ๒ ครั้ง
ตามรูปแบบทีใ่ช้ในบทความ)  
ส่งภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๓) การมีส่วนร่วมในการอภปิรายในข้อ ๔)    ๒๐ คะแนน 

• ให้ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ๓ ชิ้นตามรายชื่อทีม่อบหมาย (ชิ้นละ ๕ คะแนน) 

• ให้ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงสิง่ที่ได้รบัเพื่อน าไปปรบัปรงุงานตนเอง (๕ คะแนน) 
ส่งภายใน ๕ วันหลังวันน าเสนอวันสดุท้าย 

๔) การน าเสนอ         ๒๐ คะแนน 
น าเสนอคนละ ๘ นาที แล้วฟังความเห็นใน 
วันที่ ๑๒ มีนาคม (เช้า บ่าย) และ ๑๙ มีนาคม (เช้า)  (ตามจ านวนนกัศึกษา) 

๕) บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์     ๔๐ คะแนน 
        รวม    ๑๐๐ คะแนน   
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 ทั้งนี้ให้ส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ภายในวันท ี่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google 
Classroom 
 
๗ .  เ อกสารแนะน  า 

๑) ประชุม   โฉ มฉ าย ,  “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับวิธ ีการและการแก้ปัญหาในการเขียน  
สารนิพนธ ์และวิทยานิพนธ”์,  วารสารนติศิาสตร ์ ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๑ (มีนาคม)  ๒๕๔๑,  หน้า  
๑๖๗ -๑๖๘ 

๒)  จิตติ ติงศภัทิย์, “ค าจ ากัดความการวิจัยทางนิติศาสตร์”, วารสารกฎหมาย , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒๕๒๗, หน้า ๑๔ -๓๐ 

๓) วิษณุ  เครืองาม ,  “สถานะของการวิจัยทางนิติศาสตร์ในประเทศไทย  :  อดีต  ปัจจุบัน และ
อนาคต”,  วารสารกฎหมาย,  ปีที่ ๑๑  ฉบับที่  ๒  ๒๕๓๐,  หน้า  ๘๓-๑๐๐ 

๔) กอบชัย เจริญวิมลกุล, “ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ”,   
วารสารนติศิาสตร ์ปีที่ ๒๐  ฉบับที่  ๔   (ธ ันวาคม) ๒๕๓๓,  หน้า  ๑๑๐-๑๒๖ 

๕)  รายชื่อวิทยานิพนธ ์ ระดับปริญญาโ ท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.thesistulaw.com/login.php  

๖)  ธานี วรภัทร์, หลักการพืน้ฐานในการท  าวทิยานพินธท์างกฎหมาย, ส านักพิมพ์วิญญูชน 
๗)  ธานี วรภัทร์, หลักการพืน้ฐานของระเบยีบวธิวีิจยัทางกฎหมาย , ส านักพิมพ์วญิญูชน 
๘)  ระบบตรวจการลักลอกวรรณกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์- 

https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/  
๙) DEBORAH E. BOUCHOUX, CONCISE GUIDE TO LEGAL RESEARCH AND WRITING (4th 

ed. 2020). 
๑๐)  WAYNE C. BOOTH ET AL.,THE CRAFT OF RESEARCH (4th ed. 2016). 
๑๑) Legal Dissertation: Research and Writing Guide, 

https://law.indiana.libguides.com/dissertationguide#:~:text=Doctrinal%20legal%20
research%20methodology%2C%20also,%2C%20statutes%2C%20or%20regulations 

๑๒) Legal Research Strategy, https://guides.library.harvard.edu/law/researchstrategy 
๑๓)  Legal Skills and Research: Legal Research, 

https://ox.libguides.com/c.php?g=423012&p=2888691 
๑๔ )  Statistics and Empirical Legal Studies Research Guide, 

https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=365532&p=2469596 
๑๕ )  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์https://so05.tci-

thaijo.org/index.php/tulawjournal  

http://www.thesistulaw.com/login.php
https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/
https://law.indiana.libguides.com/dissertationguide#:~:text=Doctrinal%20legal%20research%20methodology%2C%20also,%2C%20statutes%2C%20or%20regulations
https://law.indiana.libguides.com/dissertationguide#:~:text=Doctrinal%20legal%20research%20methodology%2C%20also,%2C%20statutes%2C%20or%20regulations
https://guides.library.harvard.edu/law/researchstrategy
https://ox.libguides.com/c.php?g=423012&p=2888691
https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=365532&p=2469596
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
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๗. ก  าหนดการอภิปราย 
 
ครั้งที่ วันเดือนปี หัวข้อ ผู้น าการอภิปราย/ผู้ใหค้วามเหน็ 

๑. ๑๕  มกราคม ๒๕๖๕ - แนะน ารายวิชา/แนะน าการเรยีน-การ
ค้นคว้า-การวัดผล 

- แนะน าเอกสารส าคัญ 
- การก าหนดหัวข้อ และการวางโครง
เรื่อง 

รศ.ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม 

๒. ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ - จริยธรรมนักวจัิย: การคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ และการสร้างข้อมูลเท็จ 
- การอ้างอิงแหล่งข้อมลู/การท า
เชิงอรรถ/บรรณานุกรม 

๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
(บรรยาย ๑.๕  ชั่วโมง) 

- การค้นคว้าและการเก็บข้อมลูทาง
กฎหมายภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
- ค าแนะน าในการเขียนงานทางวิชาการ 

อ. กนกนัย ถาวรพานิช 

๔ . ๑๒ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ - การเขียนงานวิจัยทางนิติศาสตร์ใน
รูปแบบของบทความวิชาการ 

ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ 

- ๑๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 
(บรรยาย ๑.๕  ชั่วโมง) 

- กิจกรรมการค้นคว้าและการเกบ็ข้อมลู
ทางกฎหมายภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
(นักศึกษาส่งหัวข้อ ค าถามวิจัย และ
รายชื่อเอกสารที่ได้ค้นคว้าก่อนเริม่
กิจกรรม) 

อ. กนกนัย ถาวรพานิช 

- ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

ก าหนดส่งหัวข้อ และเคา้โครงงานวิจัยผา่นระบบ Google Classroom 

๕ -๘ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

นักศึกษาน าเสนอหัวขอ้และเค้า
โครงงานวิจัยด้วยวาจา 

ผศ.ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี 

- ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก าหนดส่งบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ 
 


