
รายวิชาเพื่อลงทะเบยีนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ (ลงทะเบยีนตามแผนการศึกษา) 
ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
รุ่นที่ ๑๖ สาขากฎหมายเพื่อวิชาชพีกฎหมาย 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
(สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย) 
(กลุ่ม B2) 

วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

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

กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาช้ันสูง 
 

วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
อ.ดร.สุรสิทธ์ิ  แสงวิโรจนพัฒน์ 
อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 

รุ่นที่ ๑๖ สาขากฎหมายมหาชน 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
(สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) (กลุ่ม B1) 

วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ                        
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ช้ันสูง 

วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
อ.ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ ์

รุ่นที่ ๑๖ สาขากฎหมายธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
(สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ) (กลุ่ม B3) 

วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ 
ผศ.ดร.ประพิน  นุชเป่ียม 

กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
ผศ.ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
อ.ดร.ธเนศ  สุจารีกุล 

กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

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



๒ 
 

รหัส/วิชา วัน/เวลา เรียน อาจารย์ผู้บรรยาย 
รุ่นที่ ๑๔ + รุ่นที่ ๑๕  สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย และสาขากฎหมายธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศ  
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
และการวางแผนภาษี 
 
 
 

วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 
ผศ.ดร.ประพิน  นุชเป่ียม 
ดร.วุฒิพงศ์  ศิริจันทรานนท ์
อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย ์
อ.อวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร 

กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง 
 

วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 

กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 

ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธ์ิ 
ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ 

กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพพิาทและ
อนุญาโตตุลาการ 

วันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

ศ.(พิเศษ)วิชัย  อริยะนันทะกะ 
ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทาง
ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  

วันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 

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

รุ่นที่ ๑๔ + รุ่นที่ ๑๕  สาขากฎหมายมหาชน  
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทาง
รัฐธรรมนูญ 

วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
อ.ดร.ปัญญา  อุดชาชน 

กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ  สันตะพันธ์ุ 

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
 
 

วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

รศ.ดร.ต่อพงษ์  กิตติยานพุงษ ์
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 



สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ/วิทยานพินธ์ส่วนแรก 
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ 
(ต้องส่งแบบ สร.01 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ทีป่รึกษา) 

- 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 นุชเป่ียม   
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา   
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์   
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ 

กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ (๓ หน่วยกิต) 
(ต้องส่งแบบ วพ.01 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

- 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 นุชเป่ียม   
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา   
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์   
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ 

 


