
ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม ถึง วันอาทิตยท์ี่ 2 เมษายน 2566  
การเรียนการสอน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร วรลักษณ ์ติดต่อที่ Line Official หรือโทร 0880226789 

วิชา วันเวลาเรียน อาจารย์ผู้บรรยาย รุ่น/สาขา ห้องเรียน 
ดาวน์โหลด

เอกสาร 
ในระบบ reg 

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 (08.30 - 11.30 น.) 
กม 7204 กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
ชั้นสูง 

08.30 - 11.30 น. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รุ่น 21 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 (09.00-12.00 น.) 

กม 6001 สังคมวิทยา
กฎหมายกับการพัฒนา 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่นที่ 22 
ทุกสาขา   

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5006 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

กม 7301 กฎหมาย
อาญาชั้นสูง 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 
รุ่น 21 
อาญา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5010 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 (13.00-16.00 น.) 

กม 7304 กฎหมาย
ลักษณะพยานชั้นสูง                         

13.00 - 16.00 น. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
รุ่นที่ 21+19 

อาญา+
วิชาชีพ 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5006 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

กม 7603 ปัญหา
กฎหมายทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม      

13.00 - 16.00 น. ศ.ณรงค์ ใจหาญ 
รุ่นที่ 19 
วิชาชีพ+
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4010 

ความจุห้องเรียน 12 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 (08.30-11.30 น.) 

กม 7203  กฎหมาย
ปกครองชั้นสูง 

08.30 - 11.30 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่น 21 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5003 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 (09.00-12.00 น.) 

กม 6001 สังคมวิทยา
กฎหมายกับการพัฒนา 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
รุ่นที่ 22 
ทุกสาขา   

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5009 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

กม 6002 ระเบียบวิธี
วิจัยทางกฎหมาย 
(สาขาอาญา)  
(เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย
การเซ็นชื่อในห้อง) 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ 
รุ่น 21 
อาญา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5003 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 (08.30 - 11.30 น.) 
กม 6002  ระเบียบวิธี
วิจัยทางกฎหมาย 
(สาขามหาชน) 
(เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย
การเซ็นชื่อในห้อง) 

08.30 - 11.30 น. รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
รุ่น 21 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5003 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

วิธีการเข้าโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย 
เข้าระบบ REG (ด้วย User และ Password) ผ่าน https://reg.nida.ac.th/registrar/student.asp กดเมนู >> เอกสารประกอบการเรียน 

https://reg.nida.ac.th/registrar/student.asp


 

ตารางบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ท่ี 2 เมษายน 2566  
การเรียนการสอน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร วรลักษณ์ ติดต่อที่ Line Official หรือโทร 0880226789 

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 (13.00-16.00 น.) 

กม 7203  กฎหมาย
ปกครองชั้นสูง 

13.00-16.00 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่น 21 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5003 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (09.00-12.00 น.) 
กม 6003 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การศึกษากฎหมาย 

09.00 - 12.00 น. อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ 
รุ่นที่ 22 
ทุกสาขา   

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4003 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

กม 8101 กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ 
รุ่น 19 

มหาชน+
วิชาชีพ 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 4 ห้อง 4005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (13.00-16.00 น.) 
กม 7302 ทฤษฎีและ
หลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

13.00 - 16.00 น. อ.สัตยา อรุณธารี 
รุ่น 22 
อาญา 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 5 ห้อง 5005 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 (09.00-12.00 น.) 

กม 8217 กฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดของรัฐ 

09.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รุ่น 19 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 7 ห้อง 7009 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 (09.00-12.00 น.) 
กม 8209 กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

09.00 - 12.00 น. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รุ่น 19 
มหาชน 

อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 7 ห้อง 7009 

ความจุห้องเรียน 36 ที่นั่ง 

มีเอกสาร
ประกอบ 

 
 
 ครั้งที่ 4 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 และ 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 
เวลา 17.00 – 18.30 น. 

 

หมายเหตุ มีการบันทึกการบรรยายให้นักศึกษา
สามารถฟังการบรรยายย้อนหลังได้ในระบบ MS 
Teams  
(โดยจะต้องท าการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมรับฟัง
ผ่านระบบและรับฟังย้อนหลังผ่านอีเมล 
@stu.nida.ac.th) 
 

เข้ากลุ่ม Teams ด้วย code : fp565az   
(หรือสแกน QR CODE ในภาพโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์) 
เข้ามาในกลุ่ม Teams จะมีลิงก์เข้าฟังในแต่ละครั้ง 
 


