
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2565 (ภาคพิเศษ) 
ค าชี้แจงการลงทะเบียน 

- ให้นักศึกษาลงตามแผนการศึกษาเท่านั้น 
 - กรณีท่ีประสงค์จะลงวิชาเพ่ิมเติม นักศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบตารางบรรยาย/ตารางสอบให้ไม่ตรงกัน  

  การลงทะเบียนซึ่งมีตารางสอบชนกัน ไม่เป็นเหตุให้ขอสอบภายหลังได้ 
 - นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก หรือนอกสาขาวิชาเอก หรือวิชาหลักของสาขาวิชาเอกอ่ืน เป็นวิชาเลือกได้ 

 

แผนการศึกษาวันเสาร์ 
วัน/เวลา วิชา ผู้บรรยาย 2/2565 (ชั่วโมง) ก าหนดวันสอบไล่ 

เสาร์ 
09.00-12.00 น. 

 
หมายเหตุ 
-  5 ครั้งแรกเรียน  
  รวมกันทุกสาขา 
- เริ่มเรียน 4ก.พ.66 
- เฉพาะรุ่น18(651) 
  เท่านั้น 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  
18(651) มหาชน 
(ไม่อนุญาตให้ลงนอกแผน/นอกสาขา) 
*มเีรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น. 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  (15) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (15)* 

ไม่มีสอบปลายภาค 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  
18(651) เอกชน 
(ไม่อนุญาตให้ลงนอกแผน/นอกสาขา) 
*มีเรียนวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
อ.ดร วิสาขา ภู่ส ารวจ (15) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (15)* 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  
18(651) อาญา 
(ไม่อนุญาตให้ลงนอกแผน/นอกสาขา) 
*มเีรียนวันอาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ (15) 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (15)* 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  
18(651) ธุรกิจ 
(ไม่อนุญาตให้ลงนอกแผน/นอกสาขา) 
*มเีรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น. 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (15) 
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (15) 

 
เสาร์ 

09.00-12.00 น. 
 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ของรัฐ 
16(641)+17(642) มหาชน วิชาเลือก 

รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล (15) 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ (15) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15)* 

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 
13.00 – 16.00 น. 

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
16(641)+17(642) ธุรกิจ+วิชาชีพ  
วิชาเลือก 

ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ (15) 
อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ (15) 
ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ (15)* 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการ
พัฒนา    
19(652) (ทุกสาขา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (15) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (15)* 

 
 
 

เสาร์ 
13.00-16.00 น. 

กม 7304  กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง  
18(651)+19(652) อาญา วิชาเอก 
18(651)+19(652) เอกชน วิชาเอก 
16(641)+17(642) ธุรกิจ+วิชาชีพ  
วิชาเลือก  

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง (15) 
อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (15) 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (15)* 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 
13.00 – 16.00 น. 

กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทาง
รัฐธรรมนูญ 
16(641)+17(642) มหาชน วิชาเลือก 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
ดร.ปัญญา อุดชาชน (15) 
รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (15) * 

 



แผนการศึกษาวันอาทิตย์ 
 

วัน/เวลา วิชา ผู้บรรยาย 2/2565 (ชั่วโมง) ก าหนดวันสอบไล่ 

 
 

อาทิตย์ 
09.00-12.00 น. 

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง   
18(651)+19(652) มหาชน 
 
*เรียนวันเสาร์ 13.00-16.00 น. 2 ครั้ง 
*เรียนวันอาทิตย์ 13.00-16.00 น. 2 ครั้ง 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (12) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (33) * 

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 66 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7301  กฎหมายอาญาชั้นสูง 
18(651)+19(652) อาญา  

อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ (15) 
ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส (6)  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (12) 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (12) * 

กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
18(651)+19(652) ธุรกิจ  

อ.ดร.ธเนศ สุจารีกุล (9) 
ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ (12) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (12) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (12) * 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  
16(641)+17(642) มหาชน วิชาเลือก             

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15)  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (15) * 

กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
และการวางแผนภาษี 
16(641)+17(642) ธุรกิจ+วิชาชีพ วิชาเลือก 

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ (6) 
ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล (9) 
อ.ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย (6) 
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (6) 
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (18) * 

 
อาทิตย์ 

13.00-16.00 น. 

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ชั้นสูง 
18(651)+19(652) มหาชน  
 
*เรียนวันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. 3 ครั้ง 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (15) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (15) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15) * 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
18(651)+19(652) ธุรกิจ 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ (15) 
ผศ.ดร.วริยา  ล้ าเลิศ (15) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (15) * วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 66 

13.00 – 16.00 น. กม 7102  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง    
18(651)+19(652) เอกชน       

รศ.นเรศร์  เกษะประกร (15) 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (15) 
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (15) * 

 


