
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 6002 ระเบียบวธิีวิจัยทางกฎหมาย 

ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกต ิรุ่นที่ 21 (สาขาวชิาเอกกฎหมายมหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (21) / รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจรติ (24) 

 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี รายละเอยีดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 ศุกร์ 3 ก.พ. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักพื้นฐานในการท าวิจัยทางนิติศาสตร ์
 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

2 ศุกร์ 10 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การวางแผน ขั้นตอน และกระบวนการ 
เขียนวิทยานิพนธ์ทางนติิศาสตร์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

3 ศุกร์ 17 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

ความคิดเบื้องตน้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

4 ศุกร์ 24 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การเขียนโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูลและการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

5 ศุกร์ 3 ม.ีค. 65 
13.00-16.00 น. 

แนะน ารายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทาง
นิติศาสตร ์

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

6 ศุกร์ 10 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ข้อคิดในการจัดท าวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ : การเลือก
หัวข้อ การเขียนบทที่ 1 และการวางเค้าโครง 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

7 ศุกร์ 17 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ภาพรวมของงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
-การเขียนบทที ่2 ทฤษฎีและหลักการทางกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 

รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

8 พุธ 22 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1: การเขียนบทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ 
ทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 

รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

วันที่ 3-7 เม.ย. 66 และ วันที่ 10-14 เม.ย. 66 ไม่มีการเรยีนการสอน 
9 พฤหัสบด ี30 มี.ค. 

66 
08.30-11.30 น 

ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2: (ต่อ) การเขียนบทที่ 2 ทฤษฎีและ 
หลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศกึษา 

รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

10 ศุกร์ 21 เม.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกบัประเทศ 
ไทย 

รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

11 ศุกร์ 28 เม.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

(ต่อ) การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับ 
ประเทศไทย 

รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 
 

5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

12 อังคาร 2 พ.ค. 66 
08.30-11.30 น. 

ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 3: การเขียนบทที่ 3 และ 4 รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

13 ศุกร์ 12 พ.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 4: (ต่อ) การเขียนบทที่ 3 และ 4 รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต 5009 ชั้น 5 
อาคารนวมินทรฯ 

14 ก าหนดอีกครัง้หนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจยั ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ  
15 ก าหนดอีกครัง้หนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจยั รศ.ดร.อมรรตัน ์กุลสุจริต  

 

Update 16/03/66 

ยนืยันตารางทัง้วชิาแล้ว 



 

 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วัดผลรว่มกัน 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวดัผล คะแนนรวม 
ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 

และ 
รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 

การเก็บคะแนนใน
ห้องเรียน  

เป็นการวัดผลการมีส่วนร่วมในการเรียน  
ความเป็นไปได้ในหัวข้อวิจัย และความก้าวหน้าใน
งานวิจัย  
รายละเอียด และสัดส่วนคะแนน ดังนี ้
1. ประเด็นการศึกษากับหัวข้อวิจัย (10 คะแนน) 
2. การน าเสนอด้วยวาจาหน้าชั้นเรียน (5 คะแนน) 
3. การใช้สื่อในการน าเสนอ (10 คะแนน) 
4. การตอบค าถามและการมสี่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5 คะแนน) 
 (ส่วนของการฝึกปฏิบัติ รวม 30 คะแนน) 

100 คะแนน 

ประเมินเล่ม
รายงานผล
การศึกษา 

รายละเอียด และสัดส่วนคะแนน ประกอบด้วย 
1. เค้าโครง/หน้าปก/สารบัญ (10 คะแนน) 
2. บทที ่1 (สมบูรณ์) (20 คะแนน) 
3. บทที ่2 (สมบูรณ์) (20 คะแนน) 
4. ร่างการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ (10 คะแนน) 
5. บรรณานุกรม การอ้างอิง การตรวจสอบ 
อักขราวิสุทธิ์/Turnitin (10 คะแนน) 

 (รวม 70 คะแนน) 

 
ส่งรายงานวิชาระเบียบวิธีวิจัยตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
2. ส่งทางเมล์ llm.report@nida.ac.th ในรูปแบบ PDF และให้แนบผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มาด้วย (เมื่อส่งแล้วจะมีอีเมลตอบ
กลับภายใน 18.00 น.) 
3. ส่งภายในวันที่ ............................ (เวลา 16.00 น.) 
4. ตั้งช่ือหัวเรื่องเมล “รายงานวิชาระเบียบวิธีวิจัย (สาขาวิชาเอก)” เช่น รายงานวิชาระเบียบวิธีวิจัย (สาขากฎหมายเอกชน) 
ส่งเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ รหัสนักศึกษา (สาขาวิชาเอก) เช่น 64201111111 (สาขากฎหมายเอกชน) 
5. ก าหนดน าเสนอวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (ก่อนเวลา 16.00 น.) จะก าหนดตารางการน าเสนอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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