
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 

ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 20 (ทุกสาขาวิชาเอก) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์/ ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 

 

คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
1 พุธ 11 ส.ค. 64 

09.00 – 12.00 น. 
ข้อความคิดทั่วไปเก่ียวกับสงัคมวิทยากฎหมาย มุมมองทางสังคม
วิทยากฎหมายกับการน ามาใช้ในการศึกษากฎหมาย 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

2 พุธ 18 ส.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

สังคมวิทยากฎหมายในมุมมองนิติเศรษฐศาสตร์ : นิติเศรษฐศาสตร์
กับการป้องกันและแก้ไขการกระท าความผิด และการก าหนดโทษ
ทางกฎหมาย 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

3 พุธ 1 ก.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

แนวคิดนักสังคมวทิยากฎหมายภาคพื้นยุโรป ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

4 พุธ 8 ก.ย. 64 
13.00 – 16.00 น. 

ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยากฎหมายกับนิติวิธี ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

5 พุธ 15 ก.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายกับสังคม กฎหมายกับเศรษฐกิจ กฎหมายกับการเมือง อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ZOOM 

6 ศุกร ์24 ก.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

ส านักคิดทางสงัคมวิทยากฎหมายเยอรมัน อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ZOOM 

7 พุธ 6 ต.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

วัฒนธรรมทางการเมือง : สภาพปัญหาพื้นฐานของกฎหมาย 
มหาชนไทย 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ZOOM 

8 พฤหัส 7 ต.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายกับมุมมองเชิงสังคมวิทยา : วิเคราะห์สภาพสงัคมและ
ปัญหากฎหมายในปัจจุบนั อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นและน าแนวคิด
สังคมวิทยากฎหมายที่ได้ศึกษาในครั้งที่ 1-4 มาแก้ไขปัญหา  
(วัดผลการศึกษา 15 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

9 พุธ 20 ต.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

สัมพันธภาพเชิงอ านาจของสถาบันการเมืองไทย ในระบอบ 
กึ่งประชาธิปไตย 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ZOOM 

10 พุธ 27 ต.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

สัมพันธภาพเชิงอ านาจของสถาบันการเมืองไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยปจัจุบนั 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ZOOM 

11 พุธ 3 พ.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

แนวคิดสังคมวิทยากฎหมายและวิธีการวิจัยกฎหมายกับสงัคม 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

12 พุธ 10 พ.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

วัฒนธรรมทางกฎหมายและนิตสิ านึก  
(Legal Culture and Legal Consciousness) 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

13 พุธ 17 พ.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

ความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสงัคม 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

14 พุธ 24 พ.ย. 64 
09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายเทคโนโลยีและสงัคม  
กรณีศึกษา การลงทุน Cloud- Tech 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

15 พุธ 1 ธ.ค. 64 
09.00 – 12.00 น. 

กฎหมายกับการบริหารหนี้และความจน  
(Gamification and Law on Debt Management) 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

Update 19/09/64 
 



 

 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (35 คะแนน)  
1. รายงานและการอภิปราย
กลุ่ม 

การน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นปัญหา
ทางสังคมที่สนใจ และอภิปรายในห้องเรียน 
(งานกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน) 

รายงาน และการน าเสนอ 
รวมทั้งการตอบข้อซักถาม 
(ให้คะแนนเป็นรายกลุ่ม) 
ส่งรายงานวันที่ 6 ก.ย. 64 ที่ 
sentreportlaw@gmail.com 
และน าเสนอในวันที่ 8 ก.ย.64  

 15 คะแนน 

2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค ก าหนดการสอบปลายภาค 20 คะแนน 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน)  
1. รายงานเดี่ยว ท ารายงานเดียวหัวข้อจะแจ้งให้ทราบในการ

เรียนชั่วโมงสุดท้าย 
ส่งรายงานหลังวันสอบ
ข้อเขียน 1 สัปดาห์ 

20 คะแนน 

2. การสอบปลายภาค สอบปากเปล่าคนละ 10 นาที  1 สัปดาห์ก่อนก าหนดสอบ
ปลายภาค 

15 คะแนน 

ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (30 คะแนน)  
1. มีส่วนร่วม ก าหนดภายหลัง ก าหนดภายหลัง 15 
2. รายงานย่อย  ก าหนดภายหลัง ก าหนดภายหลัง 15 
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