
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16+17 (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนต/ิ อ.ดร.ธีทัต ชวิศจนิดา / ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 

 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
คร้ังที่ 1-7 ทุกสาขาวิชาเอกเรียนรวมกัน 

1 เสาร์ 5 ก.พ. 65 
13.30-16.30 น. 

หลักพื้นฐานในการท าวิจัยทางนติิศาสตร ์
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

2 เสาร์ 12 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การวางแผน ขั้นตอน และกระบวนการ 
เขียนวิทยานพินธ์ทางนิติศาสตร์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

3 เสาร์ 19 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

แนะน ารายวชิาและความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัยทาง
นิติศาสตร ์

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

4 เสาร์ 26 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูลและการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

5 เสาร์ 5 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ความคิดเบื้องต้นในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

6 เสาร์ 12 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการหลีกเลี่ยงการคัดลอก
วรรณกรรม (เตรียมเสนอหัวข้อที่จะศึกษาเบื้องตน้) 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

7 เสาร์ 19 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

การน าเสนอหัวข้อและร่างเค้าโครงสารบรรณคร้ังที่ 1 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 
คร้ังที่ 8-15 Workshop ตามสาขาวิชาเอก 

8 เสาร์ 26 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

การจัดท าบทที่ 1 และการจัดท ากรอบการศึกษา ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

 9-10 เม.ย. และ 16-17 เม.ย. ไม่มีการเรียนการสอน 
9 เสาร์ 23 เม.ย. 65 

13.00-16.00 น. 
การศึกษากฎหมายไทย การเลือกประเทศและการศึกษา
กฎหมายต่างประเทศ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
 

ZOOM 

10 อาทิตย์ 24 เม.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

น าเสนอประเด็นปญัหาในบทที่ 1 
ส่งบทที่ 1 ทางเมล์ bajrawan.n@nida.ac.th  
ภายในวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น. 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

11 เสาร ์7 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

น าเสนอเค้าโครงการศึกษากฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
ส่งทางเมล์ amornratkul.papers@gmail.com  
ภายในวันที่ 5 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

12 ก าหนดอีกคร้ังหนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
13 ก าหนดอีกคร้ังหนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
14 ก าหนดอีกคร้ังหนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
15 ก าหนดอีกคร้ังหนึ่ง น าเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  

 

Update 28/03/65 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 

mailto:bajrawan.n@nida.ac.th
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กม 6002 ระเบียบวธิีวิจัยทางกฎหมาย (ภาคพิเศษ) 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
และ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
 
 

บทที่ 1 (ท่ีมีความสมบูรณ์) 15 คะแนน 100 
คะแนน บทที่ 2 (ที่มีความสมบูรณ์) 15 คะแนน 

ร่างการศึกษาบทที่ 3 (บทต่างประเทศ) 10 คะแนน 
ร่างการศึกษาบทที่ 4 (บทกฎหมายไทย) 10 คะแนน 
ร่างประเด็นวิเคราะห์ของงานวิจัย 5 คะแนน 
สารบัญ (เค้าโครงของงานวิจัย) 
ที่มีความสมบูรณ์ 

15 คะแนน 

บรรณานุกรม/อ้างอิง 10 คะแนน 
รูปแบบของการจัดท างานวิจัย (ภาพรวม) 
- การล าดับความ 
- การเรียบเรียง 
- การจัดท าตามรูปแบบการจัดพิมพ์
วิทยานิพนธ์/การคันคว้าอิสระ 

10 คะแนน 

การน าเสนอผลการศึกษา/การตอบค าถาม 10 คะแนน 
 
ส่งรายงานวิชาระเบียบวิธีวิจัยตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
2. ส่งทางเมล์ llm.report@nida.ac.th ในรูปแบบ PDF และให้แนบผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มาด้วย  
3. ส่งภายในวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 65 (เวลา 16.00 น.) 
4. ตั้งชื่อหัวเรื่องเมล “รายงาน กม 6002 (สาขามหาชน) ตามด้วยรหัสนักศึกษา”  
5. ก าหนดน าเสนอวันที่ 2-3 ก.ค. จะก าหนดตารางการน าเสนอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

Update 07/05/65 
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