
                                         บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน   คณะนิติศาสตร์                       โทร     ๓๖๖๑   
ท่ี   อว ๗๒๑๓/                                              วันที ่            พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  
เรื่อง   ขอเปิดรายวิชาเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำภาค ๒ และ ภาคฤดูร้อน  
          ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เรียน   ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 
 

  คณะนิติศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนประจำภาค ๒ และ ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคปกติ มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 

รุ่นที่ ๑๘ (๖๓๑) ทุกสาขาวิชาเอก 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

วันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๐ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทกะ 
ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 

กม ๗๕๐๓  กฎหมายเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร 
ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักด์ิ 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์
อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเก่ียวกับการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคงฯ 
อาเซียน 

วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๕ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 

รุ่นที่ ๑๙ (๖๓๒) สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและ 
พาณิชยช์ั้นสูง 

วันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ชั้นสูง 

วันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อ.สัตยา  อรุณธารี 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์

 

  

๒๔๗๒ ๒๐



๒ 

 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 

รุ่นที่ ๒๐ รหัส (๖๔๑) สาขากฎหมายมหาชน 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย 

วันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงตะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง วันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๑๐ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงตะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองชั้นสูง 

วันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงตะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
อ.ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์ 

รุ่นที่ ๒๐ รหัส (๖๔๑) สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย 

วันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ 
ผศ.ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๕ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 

กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสงู วันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๐ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ์

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ/วิทยานพินธ์ส่วนแรก 
กม ๙๐๐๐ วิชาการค้นคว้าอิสระ วันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๐ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รศ.นเรศร์ เกษะประกร  
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ  
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล   
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม  
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์  



๓ 

 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์  
(๓ หน่วยกิตแรก) 

 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รศ.นเรศร์ เกษะประกร  
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ  
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล   
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม  
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

 

รายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ/วิทยานพินธ์ส่วนแรก 
กม ๙๐๐๐ วิชาการค้นคว้าอิสระ วันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๐ มกราคม ถึง 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รศ.นเรศร์ เกษะประกร  
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ  
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล   
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม  
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์  
(๓ หน่วยกิตแรก) 

 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รศ.นเรศร์ เกษะประกร  
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ  



๔ 

 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล   
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม  
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 


