
 

ตารางการบรรยาย วิชา กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต/ ศ.ดร.สุรพล นิตไิกรพจน์ 

ประจำภาค 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13+14 (มหาชน) 
 

คร้ังท่ี วันที ่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อาทิตย์ที่ 15 ส.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. 
หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจกับ 
การจัดทำโครงการของรัฐ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

2 
อาทิตย์ที่ 22 ส.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. 
หน่วยทางธุรกิจของรัฐ และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของไทยและต่างประเทศ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

3 
อาทิตย์ที่ 29 ส.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการ
สาธารณะและการจัดตั้งหน่วยธุรกจิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

4 
อาทิตย์ที่ 5 ก.ย.2564 

13.00 - 16.00 น. 
บ่อเกิดและข้อความคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจรติ 

ZOOM 

5 
อาทิตย์ที่ 12 ก.ย.2564 

13.00 - 16.00 น. 
หลักการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจรติ 
ZOOM 

6 
อาทิตย์ที่ 19 ก.ย.2564 

13.00 - 16.00 น. 
หลักเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม : กรณศีึกษาแนวคิดของ
ประเทศฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจรติ 
ZOOM 

ไม่มีการเรยีนการสอนในวันท่ี 26 กันยายน 2564 

7 
อาทิตย์ที่ 3 ต.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. 
สัมมนา 1 : นำเสนอผลการศึกษาหน่วยทางธุรกิจของรัฐ  
ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (รายงานกลุ่ม 20 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

8 
อาทิตย์ที่ 10 ต.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. 
การพิจารณาโครงการของรัฐและการดำเนินโครงการเพื่อการจดัทำ
บริการสาธารณะ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

ไม่มีการเรยีนการสอนในวันท่ี 17,24 ตุลาคม 2564 

9 
เสาร์ที่ 30 ต.ค.2564 
13.00 - 16.00 น. 

ขั้นตอนทางกฎหมายในการประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

10 
อาทิตย์ที่ 31 ต.ค.2564 

13.00 - 16.00 น. รูปแบบในการจัดทำสัญญาของรัฐ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

11 
เสาร์ที่ 6 พ.ย.2564 
13.00 - 16.00 น. 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในการจดัทำบริการสาธารณะของรัฐ 
(PPPs) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

12 
อาทิตย์ที่ 7 พ.ย.2564 

13.00 - 16.00 น. 
กรณีศึกษาการร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ของไทยและ
ตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนในประเทศอาเซียน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ZOOM 

13 
กำหนดอีกครั้งหนึ่ง 

(6 ช่ัวโมง) 
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กบัการปรับเปลี่ยนบทบาท อำนาจ
หน้าท่ีของรัฐ 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์
 

14 

เสาร์ที่ 27 พ.ย.2564 
13.00 - 16.00 น. 

สัมมนา 2 : ประเด็นปญัหาโครงการร่วมลงทุน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
คัดเลือกโครงการ การมสี่วนร่วมของประชาชน การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการบรหิารโครงการ (รายงานกลุ่ม 20 
คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

ZOOM 
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การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (60 คะแนน) 
1. รายงานและการอภิปรายกลุม่ ให้นักศึกษาจัดทำการศึกษารายกลุ่ม  

(กลุ่มละ 5 คน) 
โดยให้ศึกษาหน่วยทางธุรกจิของรัฐที่สนใจ ศึกษา
เปรียบเทยีบกับต่างประเทศท่ีเลือก (2 ประเทศ)  
ถึงโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน และ
บทบาทของรัฐในการบริหารหน่วยธุรกิจดังกล่าว  
โดยจดัทำรายงาน 20-30 หน้า รวมบทวิเคราะห์  
และนำเสนอในวันท่ี 3 ต.ค. 2564 

รายงาน และการนำเสนอ รวมทั้ง
การตอบข้อซักถาม 
(ให้คะแนนเป็นรายกลุ่ม) 
ส่งรายงานวันท่ี 1 ต.ค. 2564 ท่ี 
sentreportlaw@gmail.com และ
นำเสนอในวันท่ี 3 ต.ค. 64 

20 คะแนน 

2. รายงานและการอภิปรายกลุม่ ให้นักศึกษาจัดทำการศึกษารายกลุ่ม  
(กลุ่มละ 5 คน) 
ให้นักศึกษาเลือกโครงการของรัฐที่สนใจ และ
นำเสนอโครงการ ประเด็นปญัหาโครงการร่วม
ลงทุน ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัเลือกโครงการ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการบรหิารโครงการ 
โดยจดัทำรายงาน 20-30 หน้า รวมบทวิเคราะห์ 
และนำเสนอในวันท่ี 27 พ.ย. 2564 

รายงาน และการนำเสนอ รวมทั้ง
การตอบข้อซักถาม 
(ให้คะแนนเป็นรายกลุ่ม) 
ส่งรายงานวันท่ี 25 พ.ย. 2564 ท่ี 
sentreportlaw@gmail.com และ
นำเสนอในวันท่ี 27 พ.ย. 2564 

20 คะแนน 

3. สอบปลายภาค ทดสอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน 1 ข้อ 
(20 คะแนน) 

กำหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 20 คะแนน 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (40 คะแนน) 
สอบปลายภาค ทดสอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน 2 ข้อ 

(ข้อละ 20 คะแนน) 
กำหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 40 คะแนน 
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