
 

 ตารางบรรยายวิชา กม 6001 สงัคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา  
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15 ชัว่โมง)/ ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (15 ชั่วโมง)/อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (15 ชั่วโมง)* 

ประจ าภาค 2/65 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนติิศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 22(652) (ทุกสาขาวิชาเอก) 
 

คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อังคาร 17 ม.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

บทน า การศึกษาสงัคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

2 
อังคาร 24 ม.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

วัฒนธรรมทางกฎหมายและนิตสิ านึก  ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

3 
อังคาร 31 ม.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

นิติสุนทรียศาสตร์กับความยุติธรรมในทัศนะของข้าพเจ้า ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

4 
พุธ 1 ก.พ. 66 

13.00 – 16.00 น. 
สัมมนาปัญหากฎหมายกับสังคม  ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 

4011 ชั้น 4 
อาคารนวมินทรฯ 

5 
อังคาร 7 ก.พ. 66 
09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายกับสังคม กฎหมายกับเศรษฐกิจ กฎหมายกับ
การเมือง 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

6 
อังคาร 14 ก.พ. 66 
09.00 – 12.00 น. 

ส านักคิดทางสงัคมวิทยากฎหมายเยอรมัน อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

7 
อังคาร 21 ก.พ. 66 
09.00 – 12.00 น. 

วัฒนธรรมทางการเมือง : สภาพปัญหาพื้นฐานของ
กฎหมายไทย 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

8 
อังคาร 14 มี.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

ข้อความคิดทั่วไปเก่ียวกับสงัคมวิทยากฎหมาย มุมมองทาง
สังคมวิทยากฎหมายกบัการน ามาใช้ในการศึกษากฎหมาย 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

9 
อังคาร 21 มี.ค. 66 
09.00 - 12.00 น. 

สังคมวิทยากฎหมายในมุมมองนิติเศรฐศาสตร์ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

10 
จันทร์ 27 มี.ค. 66 
09.00 - 12.00 น. 

แนวคิดนักสังคมวทิยากฎหมายภาคพื้นยุโรป ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

11 
พุธ 29 มี.ค. 66 

09.00 - 12.00 น. 
สัมพันธภาพเชิงอ านาจของสถาบันการเมืองไทย  
ในระบอบกึ่งประชาธิปไตย 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
5009 ชั้น 5 

อาคารนวมินทรฯ 
วันที่ 3-17 เม.ย. 66 ไม่มีการเรียนการสอน 

12 
อังคาร 18 เม.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยากฎหมายกับนิติวิธี ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

13 
พุธ 26 เม.ย. 66 

09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายกับมุมมองเชิงสังคมวิทยา : วิเคราะห์สภาพ
สังคม 
และปัญหากฎหมายในปัจจบุัน อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น
และ 
น าแนวคิดสังคมวิทยากฎหมายที่ได้ศึกษา มาแก้ไขปัญหา 
(วัดผลการศึกษา 20 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

4011 ชั้น 4 
อาคารนวมินทรฯ 

14 
อังคาร 2 พ.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

กิจกรรม Law in Books v. Law in Actions ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 

15 
พุธ 9 พ.ค. 66 

09.00 – 12.00 น. 
สัมพันธภาพเชิงอ านาจของสถาบันการเมืองไทย  
ในระบอบประชาธิปไตยปจัจุบนั 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ ์
4011 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 



คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 
13.00 – 16.00 น. 

สอบปลายภาค 

Update 27/03/66 
 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/
อาจารย์ผู้วัดผล 

วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (35 คะแนน)  
1. รายงานและการ
อภิปรายกลุ่ม 

- การน าเสนอผลการศึกษาใน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่สนใจ 
และอภิปรายในห้องเรียน  
(งานกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน) 

- ส่งรายงานพร้อมเอกสารน าเสนอ
ในวันที่ 24 เม.ย. 2566  
(ก่อน16.00 น.) 

- ส่งรายงานรูปแบบ PDF ที่ 
bajrawan.n@nida.ac.th 

- น าเสนอ 15 นาที และถามตอบ
ข้อซักถาม 5 นาที 

- น าเสนอโดยไม่จ ากัดรูปแบบและ
วิธีการ 

- การน าเสนอผลการศึกษา  
วันพุธที่ 26 เม.ย. 66  
09.00-12.00 น. 

รายงาน และการน าเสนอ รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถาม (ให้คะแนนเป็นรายกลุ่ม) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การตั้งประเด็นปัญหา 5 คะแนน 
- การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่น าเสนอ 5 คะแนน 
- การอภิปรายเหตุผลทางกฎหมายและยก

หลักการ/ทฤษฎีมาอภิปรายอย่างถูกต้อง 10 
คะแนน 

- ให้คะแนนรายงานและการน าเสนอประกอบกัน 
และให้คะแนนเป็นกลุ่ม ดังนั้นให้นักศึกษา 
แบ่งงานและบริหารงานของกลุ่มตามความ
เหมาะสม และถือการด าเนินงานทั้งหมด 
เป็นผลงานกลุ่ม 

 20 คะแนน 

2. การสอบปลาย
ภาค 

สอบปลายภาคข้อเขียน 1 ข้อ วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566  
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

15 คะแนน 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน)  
1. รายงานเดี่ยว ท ารายงานเดียวหัวข้อจะแจ้งให้

ทราบในการเรียนชั่วโมงสุดท้าย 
ส่งรายงานหลังวันสอบข้อเขียน  
1 สัปดาห์ เกณฑ์การให้คะแนน 
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 5  คะแนน 
- การอภิปรายผลกระทบของปัญหา 5  คะแนน 
- การปรับใช้แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยา

กฎหมาย 5 คะแนน 
- การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 5 คะแนน 

20 คะแนน 

mailto:bajrawan.n@nida.ac.th


การวัดผล/
อาจารย์ผู้วัดผล 

วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

2. การสอบปลาย
ภาค 

สอบปลายภาคข้อเขียน 1 ข้อ วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566  
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

15 คะแนน 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (30 คะแนน)  
1. การมีส่วนร่วม กิจกรรม Expert of the Day ในชั่วโมงบรรยาย 10 คะแนน 
2. การวัดผลย่อย  Quiz ในชั่วโมงบรรยาย ในชั่วโมงบรรยาย 20 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


