
ยืนยันตารางทั้งวิชาแล้ว 
ตารางการบรรยาย วิชา กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   

อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (30 ชัว่โมง)/ ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต (15 ชั่วโมง) 
ประจ าภาค 1/2565 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15+16 (มหาชน) / รุ่น 20 (ภาคปกติ) 

 

คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
เสาร์ที่ 20 ส.ค. 65 
09:00 - 12.00 น. 

บ่อเกิดและข้อความคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

2 
เสาร์ที่ 10 ก.ย. 65 
09:00 - 12.00 น. 

หลักการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 

7008 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ฯ 

3 
เสาร์ที่ 17 ก.ย. 65 
09:00 - 12.00 น. 

หลักเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม : กรณีศึกษา
แนวคิดของประเทศฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

4 
เสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 
09:00 - 12.00 น. 

หลักเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม : กรณีศึกษา
แนวคิดของประเทศฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

5 
เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 
09:00 - 12.00 น. 

หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจกับ
การจัดท าโครงการของรัฐ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

6 
อาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65 
13:00 - 16.00 น. 

หน่วยทางธุรกิจและการด าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

7008 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ฯ 

7 
เสาร์ที่ 8 ต.ค. 65 
09:00 - 12.00 น. 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า
บริการสาธารณะและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในอปท. 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

8 
อาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 65 
13:00 - 16.00 น. 

การพิจารณาโครงการของรัฐและการด าเนนิโครงการ
เพื่อการจัดท าบริการสาธารณะ และรูปแบบในการ
จัดท าสัญญาของรัฐ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

ไม่มีการเรียนการสอนในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

9 
เสาร์ที่ 22 ต.ค. 65 
09:00 - 12.00 น. 

สัมมนาปัญหาในเชงิทฤษฎี ในเชิงความสมดุลของการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐกับเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจที่เป็นสิทธิขั้นพืน้ฐาน 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

10 
อาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 
13:00 - 17.00 น. 

สัมมนา 1 : น าเสนอผลการศึกษาหน่วยทางธุรกิจของรัฐ 
ศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ (รายงาน 20 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
8008 ชั้น 8 

อาคารนวมินทร์ฯ 

11 
เสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 
09:00 - 12.00 น. 

ขั้นตอนทางกฎหมายในการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/การวิเคราะห์ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

12 
อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 65 
09:00 - 12.00 น. 

การให้เอกชนร่วมลงทนุในการจดัท าบริการสาธารณะของ
รัฐ (PPPs) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4008 ชั้น 4 

อาคารนวมินทร์ฯ 

13 
อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 65 
13:00 - 17.00 น. 

กรณีศึกษาการร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบตา่ง ๆ ของ
ไทยและตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนในประเทศอาเซียน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4008 ชั้น 4 

อาคารนวมินทร์ฯ 

14 

 
 

เสาร์ 7 ม.ค. 66 
16.00 – 19.00 

สัมมนา 2 : ประเด็นปัญหาโครงการร่วมลงทุน ตั้งแต่
ขั้นตอนการคัดเลือกโครงการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารโครงการ (รายงานกลุ่ม 20 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ก าหนดอีกคร้ัง 

Update 22/11/65 

 

 

 

 



 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/
อาจารย์ผู้วัดผล 

วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนน
รวม 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (60 คะแนน) 
1. รายงานและ
การอภิปรายกลุ่ม 

ให้นักศึกษาจัดท าการศึกษารายกลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) 
โดยให้ศึกษาหน่วยทางธุรกิจของรัฐที่สนใจ ศึกษา
เปรียบเทียบกับตา่งประเทศที่เลอืก (2 ประเทศ)  
ถึงโครงสร้าง อ านาจ หนา้ที่ของหน่วยงาน และบทบาท
ของรัฐในการบริหารหน่วยธุรกิจดังกล่าว  
- โดยจัดท ารายงาน 20-30 หน้า รวมบทวิเคราะห์ และ

น าเสนอในวันที่ 29 ต.ค. 2565 
- ส่งรายงานพร้อมเอกสารน าเสนอในวันที่ 27 ต.ค. 

2565 (16.00 น.)  
- ส่งรายงานรู PDF ที่ bajrawan.n@nida.ac.th 
- น าเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที 

รายงาน และการน าเสนอ รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถาม (ให้คะแนนเป็นกลุ่ม) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ความถูกต้องของเนื้อหา ที่มาของข้อมูล 

ความเป็นปัจจุบนั และความครบถ้วนใน
ประเด็นที่ท าการศึกษา 10 คะแนน  

- ประเด็นการอภิปราย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ 5 คะแนน 

- การอภิปรายในชัน้เรียน 5 คะแนน 
- ให้คะแนนเป็นงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษา

แบ่งการท างานตามความเหมาะสม และ
ถืองานที่น าเสนอเปน็คะแนนของกลุ่ม 

20 คะแนน 

2. รายงานและ
การอภิปรายกลุ่ม 

ให้นักศึกษาจัดท าการศึกษารายกลุ่ม  
(กลุ่มละ 5 คน) ให้นักศึกษาเลือกศึกษาโครงการของ
รัฐรูปแบบ PPP ทีส่นใจ และน าเสนอโครงการ 
ประเด็นปัญหาการท าโครงการร่วมลงทุน PPP  
โดยจัดท ารายงาน 20-30 หน้า รวมบทวิเคราะห์  
และน าเสนอ โดยวันน าเสนอจะก าหนดอีกคร้ังหนึ่ง 
- ส่งรายงานพร้อมเอกสารน าเสนอก่อนวันน าเสนอ  

3 วัน 
- ส่งรายงานรูปแบบ PDF ที่ 

bajrawan.n@nida.ac.th 
- น าเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที 

รายงาน และการน าเสนอ รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถาม (ให้คะแนนเป็นกลุ่ม) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ความถูกต้องของเนื้อหา ที่มาของข้อมูล 

ความเป็นปัจจุบนั และความครบถ้วนใน
ประเด็นที่ท าการศึกษา 10 คะแนน  

- ประเด็นการอภิปราย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ 5 คะแนน 

- การอภิปรายในชัน้เรียน 5 คะแนน 
- ให้คะแนนเป็นงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษา

แบ่งการท างานตามความเหมาะสม และ
ถืองานที่น าเสนอเปน็คะแนนของกลุ่ม 

20 คะแนน 

3. สอบปลาย
ภาค 

ทดสอบปลายภาคด้วยข้อสอบขอ้เขียน 1 ข้อ 
(20 คะแนน) 

ก าหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 20 คะแนน 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (40 คะแนน) 
1. อภิปราย 
ปากเปลา่ 

อภิปรายปัญหาความสมดุลของการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจของรัฐกับเสรีภาพในทางเศรษฐกิจที่เป็นสทิธิ
ขั้นพื้นฐาน 

เสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 (09:00 - 12.00 น.) 20 คะแนน 

2. สอบปลาย
ภาค 

ทดสอบปลายภาคด้วยข้อสอบขอ้เขียน 1 ข้อ 
(ข้อละ 20 คะแนน) 

ก าหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 20 คะแนน 
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