
 
 

สรุปรายวิชาตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  

เฉพาะการลงทะเบียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเท่าน้ัน 
 

คำชี้แจง 
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาเอกเท่านั้น 
2. อนุญาตให้นักศึกษาประสงค์จะลงรายวิชานอกแผนการศึกษาในสาขาวิชาเอกได้ เฉพาะในกรณีที่นกัศึกษาเทียบโอนรายวิชาหรือ 

ลงทะเบียนเพื่อเก็บวิชาเลือกภายหลังจากการลงทะเบียนตามแผนการศึกษาครบถ้วนแล้ว โดยต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนต่อ 
หลักสูตร และส่งทางเมล์ llm.gsl1@nida.ac.th เพื่อพิจารณาอนุมัติและส่งไปยังกองบริการการศึกษาเพือ่เปิดระบบลงทะเบียน 

3. เอกสารคำร้องและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนศึกษาจาก http://law.nida.ac.th/program/16/67 
 

 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
รุ่นท่ี 15 และรุ่นท่ี 16 (รหัส 632, 641 ) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย 
(เฉพาะรุ่น 16) 

วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
21 สิงหาคม 2564 ถงึ  
31 ตุลาคม 2564  

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล 

กม 6001 สงัคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
 

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
14 สิงหาคม 2564 ถงึ  
28 พฤศจิกายน 2564  

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและ 
ลักษณะละเมิดชั้นสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 

รุ่นท่ี 15 และรุ่นท่ี 16 (รหัส 632, 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย 
(เฉพาะรุ่น 16) 

วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
21 สิงหาคม 2564 ถงึ  
31 ตุลาคม 2564  

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล 

กม 6001 สงัคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
 

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
14 สิงหาคม 2564 ถงึ  
28 พฤศจิกายน 2564  

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 
 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564  

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

mailto:llm.gsl1@nida.ac.th
http://law.nida.ac.th/program/16/67


๒ 
 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
รุ่นท่ี 15 และรุ่นท่ี 16 (รหัส 632, 641) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย 
(เฉพาะรุ่น 16) 

วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
21 สิงหาคม 2564 ถงึ  
31 ตุลาคม 2564  

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล 

กม 6001 สงัคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
 

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
14 สิงหาคม 2564 ถงึ  
28 พฤศจิกายน 2564  

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 

กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและ 
ลักษณะละเมิดชั้นสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 

กม 7503 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564  

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

รุ่นท่ี 13 และรุ่นท่ี 14 และ (รหัส 622, 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
กม 7105 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ชั้นสงู วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 

กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

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

หมายเหตุ  
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9000 และ กม 9004 ได้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
รุ่นท่ี 13 และรุ่นท่ี 14 (รหัส 622, 631) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
กม 7203 กฎหมายการคลงัชั้นสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 
อ.ดร.ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์ 

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
 

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 

หมายเหตุ  
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9000 และ กม 9004 ได้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 
 
 



๓ 
 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
รุ่นท่ี 13 และรุ่นท่ี 14 (รหัส 622, 631)  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกัน 
ทางการค้า 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 

กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ 
วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
15 สิงหาคม 2564 ถงึ  
29 พฤศจิกายน 2564 

ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 
ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส 

หมายเหตุ  
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9000 และ กม 9004 ได้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 

สำหรับนักศึกษาท่ีประสงค์ลงทะเบียนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ส่วนแรก  
ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเท่านั้น 

กม 9004 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
14 สิงหาคม 2564 ถงึ  
28 พฤศจิกายน 2564  

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 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  
14 สิงหาคม 2564 ถงึ  
28 พฤศจิกายน 2564  

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 

 


