กำหนดกำรสัมมนำ
เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจยั ทำงนิติศำสตร์”
หลักสูตรนิติศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 23 – วันอำทิตย์ที่ 24 ธันวำคม 2560
ณ โรงแรมภูเขำงำมรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก
---------------------------------วันเสำร์ที่ 23 ธันวำคม 2560
06.30 – 09.00 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 17.30 น.

ออกเดินทางโดยรถบัสจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รับประทานอาหารว่าง
เปิดการสัมมนา
โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
สัมมนาหัวข้อ “การเขียนบทความ การนาเสนอผลงานและการหาแหล่งนาเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์” (บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (ห้องคีรีวัน)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องพาโน)
สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ” โดย อาจารย์ สริต อธิศิลป์ (ห้องคีรีวัน)
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนาเสนอประสิทธิภาพสูง)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสันทนาการ (ห้องท่าชัย 2)

17.30 – 19.00 น.
19.00 น.
วันอำทิตย์ที่ 24 ธันวำคม 2560
08.00 – 09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น.
สัมมนาหัวข้อ “จริยธรรมของนักวิจัย : เทคนิคการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ”
โดย อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และ (ห้องคีรีวัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องพาโน)
13.00 - 14.30 น.
สัมมนาหัวข้อ “การวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ : การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด และ
นายวิศรุต สาลีอ่อน (ห้องคีรีวัน)
14.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
************************

หมำยเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ กาหนดเวลา 3-5 นาที โดยมีการทา Power Point
เพื่อนาเสนอ ในการสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” และ
Note Book

กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร”
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระหวางวันเสารที่ 23 – วันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
----------------------------------

วันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560
06.30 น.
09.30 น.
09.50 น.
10.00 น.
11.30 น.
12.30 น.
14.00 น.
14.15 น.

ออกเดินทางโดยรถบัสจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
รับประทานอาหารวาง
เปดการสัมมนา (หองทาชัย 1)
โดย คณบดีคณะนิติศาสตร (ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต)
สัมมนาหัวขอ “บทบาทของนักกฎหมายกับการวิจัย”
โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน
รับประทานอาหารกลางวัน (หองพาโน)
สัมมนาหัวขอ “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร”
โดย ผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด
รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมกลุมสงเสริมความสัมพันธของนักศึกษาในการเรียนและการทํางาน
โดย ทีมงาน walk rally
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสันทนาการ (หองทาชัย 2)

18.00 น.
19.00 น.
วันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม 2560
08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
09.00 น.
สัมมนาหัวขอ “จริยธรรมของนักวิจยั : เทคนิคการปองกันการคัดลอกวิทยานิพนธ”
โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช (หองทาชัย 1)
10.30 น.
สัมมนากลุมยอยหัวขอ “วิธีการคนควา การเรียบเรียงและการนําเสนอวิทยานิพนธ”
โดย อาจารยประจําสาขา 8 สาขา
สาขากฎหมายเอกชน
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ ผศ.ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
สาขากฎหมายอาญา
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
สาขากฎหมายมหาชน
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
สาขากฎหมายระหวางประเทศ ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
สาขากฎหมายธุรกิจ
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สาขากฎหมายการคาระหวาง
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
ประเทศ
(โปรดพลิก)
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สาขากฎหมายภาษี

12.30 น.
13.30 น.

14.30 น.
15.00 น.
17.00 น.

ผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด
คุณประพันธ คงเอียดและคุณรติรัตน คงเอียด
ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รับประทานอาหารกลางวัน (หองพาโน)
สัมมนาหัวขอ “การวางแผนการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ขั้นตอนการจองหัวขอ การเรียบเรียง การสอบเคาโครง การสอบวิทยานิพนธ
และการสงเลมวิทยานิพนธ” (หองทาชัย 1)
โดย อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
รับประทานอาหารวาง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
************************

หองประชุมวันที่ 24 ธันวาคม 2560 แยกสาขา เวลา 10.30 – 12.30 น.
เอกชน
หองดอนยอ 1
อาญา
หองทาชัย 1 (LCD)
มหาชน
หองทาชัย 2 (LCD)
ระหวางประเทศ
หองดอนยอ 2
ธุรกิจ
หองดอนยอ 3 (LCD)
การคาระหวางประเทศ หองศรีเมือง
ภาษี
หองวังทิพย (LCD)
ทรัพยากรธรรมชาติฯ หองศรีกะอาง (LCD)

