
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ/ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต/ อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 พุธ 2 ก.พ. 65 

09.00-12.00 น. 
หลักพื้นฐานในการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ การวางแผน 
ขั้นตอน และกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

2 พฤหัส 10 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล 
และการทบทวนวรรณกรรม 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

3 อังคาร 15 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

การจัดทำบทที่ 1 และการจัดทำกรอบในการศึกษา ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

4 จันทร์ 21 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การจัดทำเค้าโครงงานวิจัย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

5 พุธ 2 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

การศึกษากฎหมายไทย การสืบค้นข้อมูลกฎหมายไทย อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ ZOOM 

6 พุธ 9 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

การเขียนทบทวนวรรณกรรม ในส่วนกฎหมายไทย  
การเขียนอ้างอิง การสืบค้นข้อมูลกฎหมายไทย 

อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ ZOOM 

7 พุธ 16 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

การเลือกประเทศและการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 

 
ZOOM 

8 จันทร์ 21 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

นำเสนอกรอบในการศึกษากฎหมายไทย สง่ผลการศึกษา

กฎหมายไทยทางเมล์ chanitsuntapun@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. 

อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ ZOOM 

9 จันทร์ 28 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

นำเสนอประเด็นปัญหาในบทที่ 1 และเค้าโครงงานวิจัย 
ส่งบทที่ 1 ทางเมล์ bajrawan.n@nida.ac.th  
ภายในวันที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ZOOM 

10 พุธ 30 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

การเลือกประเทศและการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
 

ZOOM 

11 พุธ 20 เม.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

นำเสนอเค้าโครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศ 
ส่งทางเมล์ amornratkul.papers@gmail.com  
ภายในวันที่ 18 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น. 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต ZOOM 

 พฤหัส 21 เม.ย. 65 
15.00-16.00 น. 

ติดตามการจัดทำงานวิจัย 
(นำเสนอและส่งบทที่ 1 และร่างการศึกษา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

 ศุกร์ 6 พ.ค. 65 
13.00-14.00 น. 

ติดตามการจัดทำงานวิจัย 
(นำเสนอเค้าโครงการศึกษา และบทที่ 1 แก้ไข) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

12 กำหนดอีกคร้ังหน่ึง นำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
13 กำหนดอีกคร้ังหน่ึง นำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
14 กำหนดอีกคร้ังหน่ึง นำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
15 กำหนดอีกคร้ังหน่ึง นำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ  

Update 24/02/65 

ยืนยันตารางทั้งวิชาแล้ว 
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การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วัดผลร่วมกัน 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ 

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

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

15 คะแนน 

บรรณานุกรม/อ้างอิง 10 คะแนน 
รูปแบบของการจัดทำงานวิจัย (ภาพรวม) 
- การลำดับความ 
- การเรียบเรียง 
- การจัดทำตามรูปแบบการจัดพิมพ์
วิทยานิพนธ์/การคันคว้าอิสระ 

10 คะแนน 

การนำเสนอผลการศึกษา/การตอบคำถาม 10 คะแนน 
 
 

 

 


