โครงการอบรม “การทาวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง”
วัน – เวลา

ระหว่างวันที่ 15 - 29 กันยายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) รวม 5 วัน

สถานที่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
การวิจัยมีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ
ในด้านนิติศาสตร์นั้น การวิจัยมีส่วนสาคัญอย่างมากในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากงานวิจัยที่ดีย่อมเป็นรากฐานที่สาคัญซึ่ งนาไปสู่การออกกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมายที่เหมาะสม
ดังนั้น การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะเป็นหลักประกันว่าผลการวิจัยที่ได้รับนั้นถูกต้องและ
สามารถแก้ปัญหาหรือตอบคาถามสาคัญทางนิติศาสตร์ได้ นอกจากนี้ การทาวิจัยทางนิติศาสตร์ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากการทาวิจัย แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้น ไปที่การวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายและคาพิพากษาของศาล หรือที่เรียกว่า
Doctrinal legal analysis แล้ว การวิจัยทางนิติศาสตร์ยังได้รับอิทธิพลจากสาขาอื่นๆ ของสังคมศาสตร์อีกด้วย ทาให้การ
วิจัยทางนิติศาสตร์มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การทาวิจัยแบบ Socio-legal research ซึ่งนาวิธีการแสวงหาความรู้
เชิงประจักษ์ (Empirical investigation) มาใช้ หรือการทาวิจัยแบบ Law and economics ที่นาแนวคิดทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์กฎหมาย เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการทาวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและหลากหลาย
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการทาวิจัยของคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
3. เพื่อแสดงถึงบทบาทของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้าน
นิติศาสตร์
ค่าลงทะเบียน

9,000.00 บาท =เก้าพันบาทถ้วน= (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม)

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการและผ่านการ
ประเมินวัดผล (โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ) จะได้รับวุฒิบัตร

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

1. บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับการวิจัยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการ พนั ก งานของรัฐ และเอกชน อาจารย์ มหาวิ ทยาลั ย และผู้ ที่ ส นใจศึกษาต่อใน
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวนประมาณ 30 คน
2. คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวนประมาณ 20 คน
จานวนรวมทั้งหมดประมาณ 50 คน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการทาวิจัยขั้นสูง
2. คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้พัฒนาความรู้และทักษะการทาวิจัยขั้นสูง
3. คณะนิติศาสตร์ได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นาศาสตร์แห่งการวิจัยทางนิติศาสตร์
หัวข้อการอบรม
1. ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์
2. กระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร์ (การพัฒนาหัวข้อวิจัย การกาหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน)
3. ประเภทงานวิจัยทางนิติศาสตร์
4. นิติปรัชญากับการวิจัยทางนิติศาสตร์
5. การทาวิจัยทางกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative law research)
6. สังคมวิทยาการทาวิจัยทางนิติศาสตร์ (Socio-legal research)
7. มิติเศรษฐศาสตร์กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ (Law and economics)
8. การนาเทคนิควิจัยทางมานุษยวิทยามาใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพทางนิติศาสตร์
9. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
10. การทาวิจัยภาคสนาม
11. การวางแผนและบริหารโครงการวิจัย
12. การขอทุนวิจัย การประเมินงานวิจัย
13. การเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย
14. จริยธรรมของนักวิจัย
สนใจติดต่อ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อีเมล์: lld@law.chula.ac.th หรือโทรศัพท์: 0-2218-2017 ต่อ 508
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กาหนดการ/วิทยากร

กาหนดการโครงการอบรม “การทาวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง”
วัน / เวลา
(1) วันเสาร์ที่ 15 ก.ย.
09.00 - 10.30 น.
10.45 - 12.15 น.
ภาคแนวคิดวิจัย
13.15 - 14.45 น.
15.00 - 16.30 น.

หัวข้ออบรม

วิทยากร

ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์
จากงานวิจัยสู่บริการสาธารณะ

ศ.ณรงค์ ใจหาญ
อยู่ระหว่างการทาบทาม
วิทยากร

นิติปรัชญากับงานวิจัยทางนิติศาสตร์
ประเภทงานวิจัยและกระบวนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์
(Doctrinal vs non-doctrinal research)

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม/
ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

(2) วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.
09.00 - 11.00 น. การทาวิจัยทางกฎหมายเปรียบเทียบ
(Comparative law research)
12.00 - 14.00 น. สังคมวิทยากับการทาวิจัยทางนิติศาสตร์
(Socio-legal research)
14.15 - 16.15 น. มิติเศรษฐศาสตร์กับการวิจัยทางนิติศาสตร์
(Law and economics)
ภาควิธีการวิจัย
(3) วันเสาร์ที่ 22 ก.ย.
08.30 - 11.00 น. การบริหารโครงการวิจัย การขอทุนวิจัย และ
การประเมินงานวิจัย
12.00 - 15.00 น. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
15.15 - 17.15 น. การวิจัยภาคสนาม
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
(4) วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. การนาเทคนิควิจัยทางมานุษยวิทยามาใช้ใน
09.00 - 11.00 น. งานวิจัยเชิงคุณภาพทางนิติศาสตร์
13.00 - 14.30 น. การเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย
14.45 - 16.15 น. จริยธรรมของนักวิจัย
ภาคปฏิบัติ
(5) วันเสาร์ที่ 29 ก.ย.
09.00 - 15.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยทางนิติศาสตร์
รวมชั่วโมงประมาณอบรม 30 ชั่วโมง
หมายเหตุ กาหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออานวย
ศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
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แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
“การทาวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง”
ระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) รวม 5 วัน
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล
…………………………………………..............................................................................................
ตาแหน่ง
…………………………………………..............................................................................................
ชื่อ – ที่อยู่ (หน่วยงาน) ……………………………………………………………….…………………………………...............................
…………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………...................................................................
โทรศัพท์
………………………………………………………….............................................………………………..…
มือถือ
……………………………..……………………………………….............................................……..………..
E-mail
…………………………………………………………………….............................................…………………
ประสงค์จะเข้าร่วมอบรม “การทาวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง” และได้ชาระค่าลงทะเบียน จานวน 9,000.00 บาท (เก้าพัน
บาทถ้วน) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่มี VAT) โดยชาระเป็น


เงินสด
(ติดต่อชาระโดยตรงที่ งานบริหารการเงินและงบประมาณ ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี)



โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045 – 522901 – 3



แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
(.....…............…………....……………….)
วันที่ .........................................................

หมายเหตุ : 1. กรุณาแจ้งการเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งชาระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
อบรมฯ พร้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน (พร้อมระบุข้อมูลที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน) ด้วยตนเองที่ หลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 5 ห้อง 505 หรือทาง E-mail
: lld@law.chula.ac.th หรือทางโทรสาร 0-2218-2022
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณบารุง ถนอมเชื้อ โทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 508 หรือ E-mail : lld@law.chula.ac.th

**การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว**

