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ค าน า 
 

ชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง เป็นชุดวิชาบังคับของวิชาเอกกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื้อหาสาระของชุดวิชานี้ ครอบคลุมเนื้อหาสองส่วน
หลัก คือ กฎหมายอาญา และ อาชญาวิทยาชั้นสูง และเนื่องจากเป็นชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี กล่าวคือ นักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องศึกษา ทั้งจากแนว
การศึกษา ต ารา ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ศึกษา รวมทั้งศึกษาด้วย
ตนเองจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งที่ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า และจากแหล่งที่นักศึกษา
ขวนขวายศึกษาด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจ คิด และ วิเคราะห์ 
ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูงนี้ คณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบของการศึกษาส าหรับนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม รับมอบหมายงาน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามกลุ่มเนื้อหาวิชาที่ก าหนด และน าผลของ
การศึกษาวิเคราะห์มาร่วมอภิปราย ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน จึงจะสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
 
 

         คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
           กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาช้ันสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 

 
วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 15 กันยายน 2565  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2565 
การส่งหัวข้อรายงานที่สนใจศึกษา 
 ให้นักศึกษาส่งหัวข้อที่จะจัดท ารายงานมายังสาขาวิชานิติศาสตร์ ภายในวันที ่13 ตุลาคม 2565 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565   ผ่านระบบ MS Teams 
  
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565   ผ่านระบบ MS Teams 
 
   
การสอบไล่ 
 สอบไล่ปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน-เวลา และสถานที่
สอบปลายภาคจากเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ หรือ ที่เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ ที่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หมายเหตุ 
 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวันและเวลาที่ก าหนด เนื่องจากจะมีการ
ประเมินผลความรู้และเก็บคะแนน กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาเสริมในวันและเวลาที่ก าหนด
ได้ให้นักศึกษาท าบันทึกแจ้งประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนถึงวันสัมมนาเสริม ไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
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รายละเอียดชุดวิชา 
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาช้ันสูง 

Advanced Criminal Laws and Criminology 
 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน  ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 
1.  ค าอธิบายชุดวิชา 
 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ความผิด และโทษ สาเหตุของการ
กระท าความผิด ทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาและ
ประเด็นส าคัญทางอาชญาวิทยา และประวัติความเป็นมาของอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยา และ
ประเดน็ส าคญัทางอาชญาวิทยา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาได้ 

2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความผิด โทษ และสาเหตุของการกระท า
ความผิดได ้

3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎี      
การลงโทษได ้

4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาและประเด็น
ส าคัญทางอาชญาวิทยาได้ 

 
3.  รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 

หน่วยที่ 2 ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา 

หน่วยที่ 3 การกระท าในกฎหมายอาญา 

หน่วยที่ 4 เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ เหตุรอการก าหนดโทษ 

หน่วยที่ 5 ทฤษฎีการลงโทษ 

หน่วยที่ 6 ความรับผิดอาญาของนิติบุคคล 

หน่วยที่ 7 นโยบายทางอาญา 

หน่วยที่ 8 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญา 
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 หน่วยที่ 9 ทฤษฎีอาชญาวิทยา 

หน่วยที่ 10 รปูแบบของการลงโทษ 

หน่วยที่ 11 ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระท าความผิด 

หน่วยที่ 12 การกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนและการกระท าความผิด

ทางอาญาต่อเด็กและเยาวชน 

หน่วยที่ 13 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมลักษณะพิเศษ 

หน่วยที่ 14 เหยื่ออาชญากรรม และผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญา 

หน่วยที่ 15 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 

สื่อการศึกษาประจ า ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ประกอบด้วย                 
แผนกิจกรรม แนวการศึกษา ต ารา วารสารกฎหมาย และหนังสืออ้างอิง 
 
1.  แผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษาและคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาและมหาวิทยาลัย 

 
2.  แนวการศึกษา 

แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  
ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ งานวิจัย หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายบท 
 
3.  ต ารา 

(1)  หยุด  แสงอุทัย (2548) ค าอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ 
ส านักพิมพ์วิญญูชน  

(2)  อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ (2552) ทฤษฎีอาญา พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์วิญญูชน  
(3)  โกเมศ  ขวัญเมือง (2550) กฎหมายอาญาชั้นสูง กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์วิญญูชน  
(4)  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (2550) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์

วิญญูชน  
(5)  คณิต ณ นคร (2552) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: สะท้อนทิศทางของการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมกรุงเทพฯ ส านักพิมพ์วิญญูชน  
(6)  กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ (2545) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรุงเทพฯ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.) 
(7)  กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ และจุฑารัตน์  เอื้ออ านวย (2550) ยุติธรรมชุมชน: บทบาทการอ านวย

ความยุติธรรมโดยชุมชนเพ่ือชุมชน กรุงเทพฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.) 
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(8)  จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย (2551) สังคมวิทยาอาชญากรรม กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(9)  จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย (2551) ยุติธรรมชุมชน: การเปิดพ้ืนที่ของชุมชนในการอ านวยความ
ยุติธรรม กรุงเทพฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.) 

(10)  จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย (2548) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การคืนอ านาจแก่เหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชน กรุงเทพฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.) 
 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากต ารา เอกสาร และแหล่งวิทยาการอ่ืน ๆ 
ตามความสนใจของนักศึกษา 
 
4.  วารสารกฎหมาย 
 (1)  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (2)  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (3)  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (4)  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
 (5)  วารสารอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
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วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 
1. การเตรียมตัวของนักศกึษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
  1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาท ากิจกรรมตลอดภาคการศึกษาที่ 
1/2565 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูในรายละเอียดในเรื่องงาน  
ที่ก าหนดให้ท า) 
  1.1.2 การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3 การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1 การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจ เพ่ือศึกษาเนื้อหาจาก
ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 
  1.2.2 การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น 
ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพื้นฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.2 ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา 
เพ่ือทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
  1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ 
  1.3.5 ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบ เน้น
แนวตอบกิจกรรม 
  1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้  ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษา 
แนวการศึกษาชุดวิชา 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรม และประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 
ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ต ารา วารสาร และแหล่งวิทยาการอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ตามวัน เวลา 
และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
หัวข้อรายงาน 

ในการจัดท ารายงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานตามรูปแบบการเขียนแบบฟอร์มการจัดท า
รายงานซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารูปแบบได้ในหน้า 16-18 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องส่งรายงานให้แก่อาจารย์
ผู้สอนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันสัมมนาเสริม 

 

รายงาน 
นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานประกอบการศึกษา ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญา

วิทยาชั้นสูง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

รายงานฉบับที่ 1 
1.  ลักษณะและรูปแบบของรายงาน 

 การจัดท ารายงานฉบับที่ 1 มีลักษณะเป็นโครงร่างงานวิจัยทางวิชาการที่น าเสนอหัวข้อวิจัย
ในด้านสาขาวิชากฎหมายอาญา  
 โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาถึงปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักกฎหมาย ที่เก่ียวกับหัวข้อเรื่องและ
ประเด็นที่จะท าการศึกษา ตามที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้ โดยใช้รูปแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา การสรุป
ประเด็นการศึกษา และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี 
 ขนาดของรายงาน ควรมีจ านวนประมาณ 15-30 หน้ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับหัวข้อเรื่องที่ศึกษาและความสนใจของนักศึกษา (ดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานได้ท่ีหน้า 16-18)  

2.  ส่วนประกอบของรายงาน 
 ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ชื่อเรื่อง 
  นักศึกษาต้องพิจารณาหัวข้อ/ชื่อเรื่องในโครงร่างงานวิจัยที่นักศึกษาประสงค์จะน าเสนอ 
ทั้งนี้ ชื่อเรื่องมิควรซ้ ากับงานวิจัยที่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว โดยนักศึกษาสามารถพิจารณาได้จาก 
เว็ปไซต์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือเวปไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
                  (2) ประเด็นส าคัญของการศึกษา 
                      เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ จะปรากฎอยู่ในที่มาและความส าคัญของปัญหาโดยนักศึกษา
ควรอธิบายประเด็นที่จะศึกษาและความส าคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็น
อย่างไร และประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร  ทั้งนี้ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและ
กระชับ 
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 (3) เนื้อหาของรายงานฉบับที่ 1 
  เป็นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็น
การศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่อง  
ที่อาจน าไปสู่การศึกษาปัญหาในเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่อไป (ถ้ามี)  
  ล าดับการจัดเรียงหัวข้อในการท างาน โดยทั่วแล้วในส่วนเนื้อหาของรายงานควรมี
ส่วนประกอบและการจัดเรียบเรียงล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 
  ปกหน้า 
  ค าน า 
  สารบัญ 
  บทที่ 1  บทน า 
 1.1  ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา ให้เขียนระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ควร
มีการศึกษาเรื่องนี้ พร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่ศึกษาให้ชัดเจนครบทุกประเด็น 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.3  ขอบเขตงานวิจัย เช่น 
    แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การระบุแหล่งข้อมูล เช่น เอกสาร บทความ 
รายงานผลการวิจัย ตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา ฯลฯ 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  แนวคิด 
 2.2  ทฤษฎี 
 2.3  หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  บทที่ 3  มาตรการทางกฎหมาย หรือวิธีการทางกฎหมายของไทย เป็นการอธิบายถึง
มาตรการหรือวิธีการทางกฎหมาย หรือประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ ในกฎหมายที่นักศึกษาประสงค์จะ
น ามาท าเป็นรายงาน อธิบายให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
  บรรณานุกรม    

 3.  ขนาดและความยาวของรายงาน 
  ขนาดของรายงาน ควรมีจ านวนประมาณ 15-30 หน้ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องท่ีศึกษาและความสนใจของนักศึกษา  

 4.  แหล่งวิชาการอ้างอิง 
  นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงแหล่งวิชาการ ได้จากรายชื่อต าราและเอกสาร
ที่ระบุในแนวการศึกษา และต าราอ้างอิงที่ก าหนด  รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้า
เพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ รายงานผลการวิจัย ตลอดจนความรู้ที่แสวงหาได้จากสื่ออ่ืน ๆ 
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 5.  วิธีการด าเนินการจัดท ารายงาน 
  ให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร ตามที่ก าหนดไว้ในแผน
กิจกรรมนี้ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร รายงานการวิจัย และแหล่งวิทยาการอ่ืน ๆ แล้วน ามา
เขียนเรียบเรียง วิเคราะห์ตามหัวข้อและประเด็นที่ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตนเอง 

 6.  วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
  การจัดท ารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย ในหัวข้อเรื่องหลักและทฤษฎีทางกฎหมายอาญา หลักและ
ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระท าผิด นโยบายทางอาญา องค์กร
อาชญากรรม อาชญากรรมลักษณะพิเศษ หลักความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรมชุมชน นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการน าเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่ม และอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

 7.  ก าหนดสง่งาน 
  7.1  ให้นักศึกษาส่ง ชื่อหัวข้อรายงาน ให้อาจารญ์ผู้สอนประจ ากลุ่ม ทั้งนี้สามารถติดต่อ
วิธีการจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. (ระบุชื่ออาจารย์
ผู้สอน) อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 เลขที่ 9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ก่อนการเข้ารับการ
สัมมนา 10 วัน  
  7.2  ให้นักศึกษา จัดท าส าเนาเอกสารรายงานส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด นักศึกษาเก็บ
ไว้เอง 1 ชุด  
 รายงานฉบับที่ 2 
 1. ลักษณะและรูปแบบของรายงาน 
  การจัดท ารายงานฉบับที่ 2 มีลักษณะเป็นโครงร่างงานวิจัยที่ได้มีการพัฒนาตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มประกอบกับการเพ่ิมเติมเนื้อหาเพ่ือให้งานวิจัยมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการต่อเนื่องจากผล
การศึกษาในรายงานฉบับที่ 1 โดยในรายงานฉบับที่ 2 นี้จะเป็นการศึกษาในหัวข้อเรื่องเดิม โดยเป็น
การศึกษาต่อยอดความรู้ในลักษณะเชิงลึกมากขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม มีการวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญ มีการสร้างข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ โดยมีการอ้างอิงหลักวิชาการทางกฎหมาย  
อ้างอิงตัวบทกฎหมาย หรืออ้างอิงค าพิพากษาฎีกา หรืออ้างอิงรายงานผลการวิจัย อย่างถูกต้องครบถ้วน 
หรืออาจเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ 
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 2. ส่วนประกอบของรายงานฉบับที่ 2 
  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ปกหน้า 
  ค าน า 
  สารบัญ 
  บทที่ 1  บทน า  
  บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่ก่ียวข้อง  
  บทที่ 3  มาตรการทางกฎหมาย หรือวิธีการทางกฎหมายของประเทศไทย 
  บทที่ 4  มาตรการทางกฎหมาย หรือวิธีการทางกฎหมายของต่างประเทศ  
  บทที่ 5  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม  

 3.  ขนาดและความยาวของรายงาน 

  ขนาดของรายงาน ควรมีจ านวนประมาณ 30 หน้ากระดาษ A4 หรือมากกว่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับหัวข้อเรื่องที่ศึกษา  

 4.  แหล่งวิชาการอ้างอิง 
  นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงแหล่งวิชาการ ได้จากรายชื่อต าราและเอกสาร
ที่ระบุในแนวการศึกษา และต าราอ้างอิงที่ก าหนด  รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้า
เพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ รายงานผลการวิจัย ตลอดจนความรู้ที่แสวงหาได้จากสื่ออ่ืน ๆ 

 5.  วิธีการด าเนินการจัดท ารายงาน 
  ให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร ตามที่ก าหนดไว้ในแผน
กิจกรรมนี้ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร รายงานการวิจัย และแหล่งวิทยาการอ่ืน ๆ แล้วน ามา
เขียนเรียบเรียง วิเคราะห์ตามหัวข้อและประเด็นที่ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตนเอง 

 6.  วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
  การจัดท ารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
อย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นที่ศึกษา และเพ่ือน าไปใช้ในการ
น าเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาใน
กลุ่ม และอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

 7.  ก าหนดส่งงาน 
  7.1  ให้นักศึกษา น ารายงานฉบับที่ 2 ไปส่งให้แก่อาจารย์ผู้สอนก่อนการสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่า 10 วัน 
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  7.2  ให้นักศึกษา จัดท าเอกสารสรุปสาระส าคัญ (Executive Summary) ของหัวข้อ
เรื่องที่ศึกษา ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยน าไปแจกให้แก่เพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มคนละ 1 ชุด เพ่ือใช้
ประกอบการรับฟังน าเสนอรายงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  หมายเหตุ  รายงานทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษา
รายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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แบบฟอร์ม 

 

 
หัวข้อรายงาน 

ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
 
หัวข้อที่สนใจจะจัดท ารายงาน ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
ประเด็นส าคัญท่ีต้องการศึกษา .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
......................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
ชื่อนักศึกษา  
นาย/นาง/นางสาว ...................................................... รหัสประจ าตัวนักศึกษา .........................................  
 ที่อยู่ เลขท่ี ......................... หมู่บ้าน ........................................................ ถนน .............. ........................  
แขวง/ต าบล .................................................... เขต/อ าเภอ................................ .........................................  
จังหวัด .............................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................... ....................... 
โทรศัพท์ ................................................... อีเมล์ ........................................................................... (ถ้ามี)  
 
 
ที่อยู่และช่องทางในการจัดส่งหัวข้อรายงาน 
   นักศึกษาเลือกส่งได้หลายช่องทางดังนี้ 
               - ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 
3 ชั้น 5 เลขท่ี 9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือ 
               - ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-503-3854, 02-503-3569 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่ก าหนด รายงานแต่ละฉบับนักศึกษา
ต้องจัดท ารายงานส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด นักศึกษาผู้ท ารายงาน 1 ชุด และท าส าเนาเท่าจ านวน
นักศึกษาในกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนร่วมกลุ่มสัมมนา รายงานควรเข้าเล่มและมีปกท่ีเรียบร้อย 
โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

รายงานฉบับที่ 1 
 

ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
Advance Criminal Laws and Criminology 

 
 
 

เรื่อง 
.....................................................................................................  

 
โดย 

ชื่อนักศึกษา............................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................   

 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

สัมมนาเสริมครั้งที่ .......... วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ........................... 
 

สถานที่สัมมนาเสริม ............................................................................................  
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รายงานฉบับที่ 2 
 

ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
Advance Criminal Laws and Criminology 

 
 
 

เรื่อง 
.....................................................................................................  

 
โดย 

ชื่อนักศึกษา............................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................   

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

สัมมนาเสริมครั้งที่ .......... วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ........................... 
 

สถานที่สัมมนาเสริม ............................................................................................  
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การสัมมนาเสริม 
 

การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ได้ก าหนดการสัมมนาเสริม ไว้จ านวน  
2 ครั้ง ดังนี้ 

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ MS Teams 
     วันที่ 1 
 09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
     วันที่ 2 
 09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
 

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 ณ ผ่านระบบ MS Teams 
     วันที่ 1 
 09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
     วันที่ 2 
 09.00 - 12.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น.  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 

ก าหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
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2.  วันและสถานที่สัมมนาเสริม 
 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จัดขึ้น ในรปูแบบ MS Teams 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อน าเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 3.1 การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้ 
  (1)  การน าเสนอผลงาน ควรน าเสนอในรูปของ Power Point และซักซ้อมวิธีการน าเสนอ
รายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาท ี
  (2)  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 3.2 การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  (1)  รายงานจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน  
  (2)  ถ่ายเอกสารเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสรุป (Executive Summary) ความยาว 1 หน้ากระดาษ 
แจกเพ่ือนนักศึกษาในวันน าเสนอรายงาน 
  (3)  น าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) หรือการน าเสนอโดยใช้
แผ่นใสหรือแผ่นทึบ (ถ้ามี) 
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง แบ่งการประเมินผลการศึกษาออกเป็น  
2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การจัดท ารายงานและการน าเสนอรายงาน      40 คะแนน  คิดเป็น ร้อยละ  40 
 ส่วนที่ 2 การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา                 60 คะแนน  คิดเป็น ร้อยละ  60 
    รวม                                                 100 คะแนน  คิดเป็น ร้อยละ 100  

 
เกณฑ์การตัดสิน นักศึกษาท่ีสอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  

 การประเมินผลการจัดท ารายงานและการน าเสนอรายงาน 
  รายงานฉบับที่ 1      20 คะแนน 
  รายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
            รวม                   40 คะแนน 

 
สรุปกิจกรรม 

 
ล าดับ งานที่ต้องท า ก าหนดส่ง สถานที่ส่ง 

1 หัวข้อรายงาน  สาขาวิชา 
นิติศาสตร์ 

2 รายงานฉบับที่ 1 
- เอกสารสรุปสาระส าคัญ (Executive Summary) 
ของรายงานฉบับที่ 1 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 

วันสัมมนาเสริม 
ครั้งที่ 1 

สถานที่ 
สัมมนาเสริม 

3 รายงานฉบับที่ 2 
- เอกสารสรุปสาระส าคัญ (Executive Summary) 
ของรายงานฉบับที่ 2 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 

วันสัมมนาเสริม 
ครั้งที่ 2 

สถานที่ 
สัมมนาเสริม 

4 การสอบไล่ปลายภาค *ให้ตรวจสอบจาก
ข้อมูลของ

มหาวิทยาลัย 

สนามสอบ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาช้ันสูง 

Advanced Criminal Laws and Criminology 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า   กรรมการด้านเนื้อหา 

3. รองศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ   กรรมการด้านเนื้อหา 

4. รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร   กรรมการด้านเนื้อหา 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร  กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน 

6. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี    กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์   ผู้จัดการ 

 
 
หมายเหตุ 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ โทรศัพท์ 02-504-8362 โทรสาร หมายเลข 02-503-3854, 02-503-3569 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 

ปัญญาวิมุตติ คือ หลุดพ้นโดยมีปัญญาน า 

เจโตวิมุตติ คือ หลุดพ้นโดยมีสมาธิน า 


