
 
  

มคอ. 3 วิชา นด 8100 วิทยาการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ 1 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 11 

ภาคการศึกษา 1/2564  (ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 19 ธันวาคม 2564) 
 (อาจารย์ผูบ้รรยาย ศ.ดร.บรรเจิด 15 ชม./ ผศ.ดร.วริยา 15 ชม./ ผศ.ดร.พัชรวรรณ 15 ชม.) 

 

 คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย 
ห้อง

บรรยาย 

1 
เสาร์ 28 ส.ค.64 
09.00-16.00 น. 

-What is Research? What is Research Methodology? 
-Doctrinal Research vs Non Doctrinal Research 
 

 ผศ.ดร.วริยา  ล ้าเลิศ ZOOM 

2 
เสาร์ 11 ก.ย.64 
09.00-16.00 น. 

- Legal Research Method/Type 
- Framework of Introduction Chapter 

 ผศ.ดร.วริยา  ล ้าเลิศ ZOOM 

วันที่ 25 ก.ย. 64 ไม่มีการเรียนการสอน 

3 
อาทิตย์ 3 ต.ค. 64 
09.00-12.00 น. 

การก้าหนดประเด็นปัญหาวิจัย  
และการจัดทา้โครงร่างงานวิจัย 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

4 
อาทิตย์ 10 ต.ค. 64 

09.00-12.00 น. 
น้าเสนอความก้าวหนา้กรอบโครงร่างงานวิจัย ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร   ZOOM 

5 
อาทิตย์ 17 ต.ค. 64 

09.00-12.00 น. 
การศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร   ZOOM 

6 
อาทิตย์ 31 ต.ค. 64 

09.00-12.00 น. 
น้าเสนอผลการศึกษา ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

7 
เสาร์ 6 พ.ย. 64 
13.00-16.00 น. 

การทบทวนวรรณกรรมทางนิตศิาสตร์  
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ZOOM 

8 
เสาร์ 13 พ.ย. 64 
13.00-16.00 น. 

การสืบค้นข้อมูลทางนติิศาสตร ์
หลักการพื นฐานของการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ZOOM 

9 
เสาร์ 20 พ.ย. 64 
13.00-16.00 น. 

การสืบค้นข้อมูลทางนติิศาสตร ์
หลักการพื นฐานของการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ZOOM 

10 
เสาร์ 4 ธ.ค. 64 
13.00-16.00 น. 

การสืบค้นข้อมูลทางนติิศาสตร ์
หลักการพื นฐานของการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ZOOM 

11 
เสาร์ 11 ธ.ค. 64 
13.00-16.00 น. 

น้าเสนอ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ZOOM 

12 
เสาร์ 15 ม.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

น้าเสนอผลการศึกษา (สาขาเอกชนและธุรกิจ) ผศ.ดร.วริยา ล ้าเลิศ  ZOOM 

13 
เสาร์ 15 ม.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

น้าเสนอผลการศึกษา (สาขามหาชน) ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร   ZOOM 



 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

ผศ.ดร.วริยา ล้ าเลิศ (กลุ่มสาขาเอกชนและธุรกิจ) และ  

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (กลุ่มสาขามหาชน) 

การน้าเสนอผลการ

จัดท้าโครงร่าง

วิทยานิพนธ์  

ตามท่ีได้พัฒนา 

โครงร่างมาในระหว่าง

การศึกษา 

1. เคา้โครง (สมบูรณ์)                  30 คะแนน 

2. บทที ่1 (สมบูรณ์)                    30 คะแนน 

3. บทที ่2 (สมบูรณ์)                    20 คะแนน 

4. รา่งผลการศึกษาเบื องต้น           10 คะแนน 
   - บทที ่3 กฎหมายต่างประเทศ 
   - บทที ่4 กฎหมายไทย 
   - แนวทางในการเลือกประเทศ  
5. การน้าเสนอในรูปแบบ              10 คะแนน 
   Power point  

- ก้าหนดส่งเล่มสมบูรณ์ 

ทางเมล์ lld.gsl@nida.ac.th 

ในวันที่ 12 มกราคม 2565 

ก่อนเวลา 16.00 น. 

- น้าเสนอในรูปแบบ power 

point คนละ 10-15 นาที  

ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 

(09.00-12.00 น.)  

100 คะแนน 

 

หมายเหตุ: การวัดผล นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาศรมวิชาการใน....................................... 
(ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

mailto:lld.gsl@nida.ac.th

