
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2565 (ภาคปกต)ิ 
      ค าชี้แจงการลงทะเบียน 

- ให้นักศึกษาลงตามแผนการศึกษาเท่านั้น 
 - กรณีท่ีประสงค์จะลงวิชาเพ่ิมเติม นักศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบตารางบรรยาย/ตารางสอบให้ไม่ตรงกัน  

  การลงทะเบียนซึ่งมีตารางสอบชนกัน ไม่เป็นเหตุให้ขอสอบภายหลังได้ 
 - นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก หรือนอกสาขาวิชาเอก หรือวิชาหลักของสาขาวิชาเอกอ่ืน เป็นวิชาเลือกได้ 

 

        แผนการศึกษาวันจันทร-์ศุกร์ 
 

วัน/เวลา สาขาวิชาเอก/รายวิชา ผู้บรรยาย 2/2565 (ชั่วโมง) ก าหนดวันสอบไล่ 

จันทร์ 
09.00-12.00น. 

กม 7203  กฎหมายปกครองชั้นสูง 
21(651)+22(652) มหาชน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (33)* 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (12) วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 

09.00 – 12.00 น. กม 7301  กฎหมายอาญาชั้นสูง 
21(651)+22(652) อาญา 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (27) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (18)* 

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
19(641) วิชาชีพ 
วิชาเลือก 

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

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

จันทร์ 
13.00-16.00น. 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยาน
ชั้นสูง                         
21(651)+22(652) อาญา 
เป็นวิชาเลือกของ 19(641) วิชาชีพ 

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

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

อังคาร 
09.00-12.00น. 

กม 7204  กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองชั้นสูง 
21(651)+22(652) มหาชน 

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

วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามองค์กร 
อาชญากรรมข้ามชาติ    
19(641) วิชาชีพ 
วิชาเลือก 

พ.ต.อ.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ (6) 
พล.ต.ต.ดร.พุฒิเดช บุญกระพือ (3) 
ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง (15) 
พ.ต.อ.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ (6) 
อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (15) * 

วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

อังคาร 
13.00-16.00น. 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
22(652) มหาชน+อาญา 

รอก าหนดผู้บรรยาย 

รอก าหนดวันสอบไล่ 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
21(651) มหาชน+อาญา 

รอก าหนดผู้บรรยาย 

รอก าหนดวันสอบไล่ 

 



 

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2565 (ภาคปกต)ิ 
      ค าชี้แจงการลงทะเบียน 

- ให้นักศึกษาลงตามแผนการศึกษาเท่านั้น 
 - กรณีท่ีประสงค์จะลงวิชาเพ่ิมเติม นักศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบตารางบรรยาย/ตารางสอบให้ไม่ตรงกัน  

  การลงทะเบียนซึ่งมีตารางสอบชนกัน ไม่เป็นเหตุให้ขอสอบภายหลังได้ 
 - นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก หรือนอกสาขาวิชาเอก หรือวิชาหลักของสาขาวิชาเอกอ่ืน เป็นวิชาเลือกได้ 

 

        แผนการศึกษาวันจันทร-์ศุกร์ 
 

วัน/เวลา สาขาวิชาเอก/รายวิชา ผู้บรรยาย 2/2565 (ชั่วโมง) ก าหนดวันสอบไล่ 

พุธ 
09.00-12.00น. 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
21(651) อาญา 
(เริ่มบรรยาย เดือน ก.พ. 2566) 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (15) 
ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ (15) 
อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ (15) วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 66 

  09.00 – 12.00 น. 
 กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

21(651) มหาชน 
(เริ่มบรรยาย เดือน ก.พ. 2566) 

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

พุธ 
13.00-16.00น. 

กม 6003 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 
22(652) มหาชน+อาญา 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (15) * 
อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ (15) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (15) 

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

กม 8601 ปัญหากฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
19(641) วิชาชีพ 
วิชาเลือก 

รอก าหนดผู้บรรยาย 

วันพุธที่ 31 พ.ค. 66 
09.00 – 12.00 น. 

ศุกร์ 
09.00-12.00น. 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการ
พัฒนา 
22(652) มหาชน+อาญา 

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

 วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

ศุกร์ 
13.00-16.00น. 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  
19(641) มหาชน 
วิชาเลือก 

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

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 


