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การวิจยัทางนิติศาสตร์

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561

คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัทกัษิณ



ค าอธิบายรายวิชา

• ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยการวิเคราะห์และการน าข้อมูล
ทฤษฎีทางนิติศาสตร์มาเป็นกรอบในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของ
การวิจัย ฝึกท าวิจัยและน าเสนอ

• Legal research methodology, objectives, process in 
conducting legal research, such as documentary research, 
literature review, analysis, including ethics of researchers 
and practice



แนวทางการเรียน

• ภาคเรียนที่ 1/2561
– บรรยายหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร”์

– นิสิตน าเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัย 

– ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

– นิสิตด าเนินการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

***ให้นิสิตด าเนินการวิจัยเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน***



• ภาคเรียนที่ 2/2561
– นิสิตลงทะเบียนตามระบบ

– นิสิตด าเนินการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อ)

– จัดส่งร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

– สอบปากเปล่า

– จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

– ประชุมน าเสนอผลงานวิจัย 

– เขียนบทความวิจัย

– เผยแพร่ผลงานวิจัย (บทความ/บทคัดย่อ) ในที่ประชุมวิชาการ/ 
วารสารวิชาการ



ปฎิทินการศึกษาวิชาวิจยั ภาคเรยีนที่ 1/2561

วัน-เวลา กิจกรรม หมายเหตุ

18 ก.ย.61 ชี้แจงรายละเอียด
บรรยายระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

รศ. กรกฎ ทองขะโชค

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ห้อง MF 3305

26 ก.ย. 61 นิสิตส่งโครงร่างวิจัย (concept paper) ภายในเวลา 12.00 น. ที่ห้อง
ส ำนักงำนคณะ (ตกึโดม)

26 ก.ย. 61
(13.00 น. เป็นต้น
ไป)

อาจารย์วิพากษ์โครงร่างวิจัย ตามกลุ่มและหัวข้อ

***นิสิตน ำเสนอใช้เวลำน ำเสนอไมเ่กิน 7 – 10 นำที/กลุม่

และข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ไม่เกิน 5 – 10 นำที/กลุ่ม***

อาคารเรียนรวม 
(ห้อง : MF 1201)

27 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม ทางเว็ปไซด์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

ช่วงเดือน ต.ค. 61 
เป็นต้นไป

นิสิตด าเนินการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม



โครงร่างวิจัย (Concept paper)
ประกอบด้วย

1. หัวข้อวิจัย

2. สภาพปัญหา

3. วัตถุประสงค์

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

• ควำมยำวไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ

• ตัวอักษร Angsana New ขนำด 16/ ระยะห่ำงบรรทัด 1/ กั้นหน้ำกั้นหลัง 1 นิ้ว

• นิสิตสำมำรถดำวน์โหลด template ได้ที่ www.law.tsu.ac.th



เกณฑก์ารใหค้ะแนน



หลักเกณฑ์ คะแนน (ร้อยละ)

1. รายงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 สภาพปัญหา (5)
 ระเบียบวิธีวิจัย (5)
 การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย (15)
 ข้อเสนอแนะ (5)
 การค้นคว้าและอ้างอิง (5)
 ประโยชน์จากงานวิจัย (5)

40

2. การสอบปากเปล่า (Oral test)
 เนื้อหา (10)
 การตอบข้อซักถาม (10)

20

3. การน าเสนอผลการวิจัย
• การน าเสนอ (20)

(เนื้อหา/ ส่ือ/ บุคลิกภาพ/ ความเชื่อมโยง)
• การตอบค าถาม (10)

30

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 10

หมำยเหตุ : หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม



รายงานความกา้วหนา้



ล าดับ เกณฑ์การพิจารณา ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษา

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ครั้งที่ 1

หัวข้อ
สภำพปัญหำ

วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่ำ 5 เล่ม

ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ครั้งที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
หำข้อสุรป
- โจทย์วิจัย
- วัตถุประสงค์
- สมมติฐำน

วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

เพิ่มเติมไม่น้อยกว่ำ 
10 เล่ม

ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

รายงาน
ความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 3 - 4

เค้ำโครง ประกอบด้วย
- บทน ำ ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนตำม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 , 2
- เนื้อหำที่ได้จำกกำรทบทวน

วรรณกรรม ไม่น้อยกว่ำ 2 บท

ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม



ล าดับ เกณฑ์การพิจารณา ความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

รายงาน
ความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 5 - 6

บทวิเครำะห์/ บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่ำ 5 เล่ม

ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเติม
รายงาน

ความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 7 - 8

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่น้อย

กว่ำ 20 เล่ม

หมายเหตุ : รำยละเอียดของกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำ


