
ตารางการบรรยาย ภาคปกติ+ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษา 1/2565         
 วิชา กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง (หลักสตูร 2565) ส าหรับรุ่นที่ 18 (มหาชน) / รุ่น 21 (ภาคปกติ) 

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง (หลักสูตร 2560) ส าหรับรุ่นที่ 17 (มหาชน+วิชาชีพ) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15 ชั่วโมง) / อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ (15 ชั่วโมง) 

/ ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต (15 ชั่วโมง) 
คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

2 
อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

สถาบนัการเมืองโครงสร้างของรฐับาลและ
รูปแบบรัฐบาล 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

3 
อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

รูปแบบรัฐบาลในตะวนัตก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

4 
อาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

รูปแบบรัฐบาลประเทศในเอเชีย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

5 
อาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

ความทั่วไป : รัฐ รัฐธรรมนูญและระบบกฎหมาย อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

6 
อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

อ านาจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจอธปิไตย 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

7 
อาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน : ข้อความคิด
ว่าด้วยสทิธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน รัฐธรรมนูญกับการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

8 

อาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ : สิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมือง 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิ
โดยองค์กรตุลาการ 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

9 
อาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและระบบการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 
ไม่มีการเรียนการสอนในวนัที่ 15-16 ตุลาคม 2565 

10 
อาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

- ประมุขของรัฐและพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ 
- ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

11 
อาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

12 
อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

น าเสนอ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

13 
อาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

ระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

14 
อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

15 
อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
7002 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 
 



คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
อาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65 
09.00 – 12.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้องอีกคร้ัง

หนึ่ง 
             Update 07/09/2565 

 
 

 
 
การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน)  
การสอบปลายภาค สอบปลายภาค ข้อสอบ 2 ข้อ  ก าหนดการสอบปลายภาค 35 คะแนน 
ศ.ดร.บรรเจดิ สิงคะเนติ (35 คะแนน)  
รายงาน จัดท ารายงานตามหัวข้อที ่

มอบหมายในชัน้เรียน  
รายงานส่งภายใน 10 วันหลังจากวัน
สอบปลายภาค  

35 คะแนน  

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (30 คะแนน)  
การสอบปลายภาค สอบปลายภาค ข้อสอบ 1 ข้อ ก าหนดการสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 
 
 


