
ตารางบรรยาย วิชา กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 19 (สาขาวิชาชีพกฎหมาย) 

อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ /ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล/ ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา / อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 

คร้ังที ่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 อังคาร 10 ส.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

หลักการทั่วไปเก่ียวกับการทำวิจัย  ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ ZOOM 

2 อังคาร 17 ส.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ ZOOM 

3 อังคาร 24 ส.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

การกำหนดหัวข้อวิจัยและประเด็นปัญหาการวิจัยทางนิติศาสตร์ ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ ZOOM 

4 อังคาร 31 ส.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

การเขียนปละนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์ ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ ZOOM 

5 อังคาร 7 ก.ย. 64 
09.00-12.00 น. 

การวางแผน ขั้นตอน และกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ทางนิติศาสตร์ 

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ZOOM 

6 อังคาร 14 ก.ย. 64 
09.00-12.00 น. 

การต้ังคำถามวิจัย สมมติฐาน/นำเสนอคำถามวิจัยและสมมติฐาน ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ZOOM 

7 อังคาร 21 ก.ย. 64 
09.00-12.00 น. 

แนวทางการเรียบเรียงบทที่ 1 บทนำ/ฝึกการวิพากษ์การเรียบ
เรียงบทนำ/นำเสนอการเรียบเรียงบทนำ 

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ZOOM 

ไม่มีการเรียนการสอนในวันที่ 28 กันยายน 2564 
8 อังคาร 5 ต.ค. 64 

09.00-12.00 น. 
แนวทางการเรียบเรียงบทที่ 2 แนวคิดทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง/ ฝึกวิพากษ์การเรียบเรียงบทที่ 2/  
นำเสนอการเรียบเรียงบทที่ 2 

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ZOOM 

9 อังคาร 12 ต.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

แนวทางการเรียบเรียงบทที่ 3 การเปรียบเทยีบกฎหมาย
ต่างประเทศ/ ฝึกวิพากษ์การเรียบเรียงบทที่ 3/  
นำเสนอการเรียบเรียงบทที่ 3 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

10 อังคาร 19 ต.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

แนวทางการเรียบเรียงบทที่ 4 เร่ืองการวิเคราะห์และให้เหตุผล
ในทางกฎหมาย/ฝึกวิพากษ์การเรียบเรียงบทที่ 4/  
นำเสนอการเรียบเรียงบทที่ 4 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

11 อังคาร 26 ต.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

แนวทางการเรียบเรียงบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ/ 
ฝึกวิพากษ์การเรียบเรียงบทที่ 5/ นำเสนอการเรียบเรียงบทที่ 5 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

12 อังคาร 2 พ.ย. 64 
09.00-12.00 น. 

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย/ฝึกวิพากษ์การอ้างอิง/
นำเสนอการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ZOOM 

13       อังคาร 9 พ.ย. 64 
    09.00-12.00 น. 

ฝึกการนำเสนอและการตอบคำถามเพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ ์(Mock Thesis/IS defense) 1 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

14       อังคาร 16 พ.ย. 64 
    09.00-12.00 น. 

ฝึกการนำเสนอและการตอบคำถามเพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ ์(Mock Thesis/IS defense) 2 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

15       อังคาร 23 พ.ย. 64 
    09.00-12.00 น. 

ฝึกการนำเสนอและการตอบคำถามเพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ ์(Mock Thesis/IS defense) 3 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

 

Update 28/07/64



 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ (15 คะแนน)   

รายงาน สารบัญ บรรณานุกรม อกัขราวิสุทธ์ิ กำหนดภายหลัง 15 คะแนน 

ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (35 คะแนน)  

รายงาน กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 35 คะแนน 

ส่วนการวัดผล ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (15 คะแนน)  

รายงาน กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 15 คะแนน 

ส่วนการวัดผล อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (35 คะแนน)  

รายงาน กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 35 คะแนน 

 
 


