ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2561)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันจันทร์ น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
17.30–20.30 ประเทศ
น.

น.650 กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

น.661 กฎหมายว่าด้วยการเงินใน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

น.713 นิติศึกษาทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์
น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาชั้นสูง (กลุ่ม 1) *Sec 01

น.720 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาชั้นสูง (กลุ่ม 2) **Sec 02

ผู้บรรยาย
รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์
อ.ดร.อานาจ ตั้งคีรีพิมาน
อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
ศ.พิเศษ เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
อ.ชินภัทร วิสุทธิ์แพทย์
(วิทยากรพิเศษ)
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
ศ.พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ผศ.สาวตรี สุขศรี

ห้อง
311

วัน/เวลาสอบ
วันอังคารที่ 3
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

202

312

313

รับรอง
411

จิตติฯ

2

น.730 กฎหมายการเงินการคลัง
ชั้นสูง

น.755 กฎหมายป้องกันการผูกขาด
และการกีดกันทางการค้า

ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
412
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
ดร.อนัญ ยศสุนทร
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
4050
อ.ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์ (วิทยากรพิเศษ)

*สาหรับนักศึกษาสาขากฎหมายอาญา (เปิดรับรหัส 62) **สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายอาญา (เปิดรับไม่เกิน 40 คน)

3

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันจันทร์
น.740 กฎหมายองค์การระหว่าง
17.30–20.30 น. ประเทศ
น.758 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี

น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

วันอังคาร
น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
17.30-20.30 น.
น.614 นิติปรัชญา
น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง
น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

น.680 กฎหมายและนโยบายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

น.723 กฎหมายอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
น.735 หลักการและปัญหาใน
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
น.744 ปัญหากฎหมายระหว่าง

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ผศ.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
รศ.สมยศ เชื้อไทย (วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
ผศ.ดร.นิรมัย พิศแพ มั่นจิตร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
อ.ดร.ณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย
อ.สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
และคณะ
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

ห้อง
414
221

วัน/เวลาสอบ
วันอังคารที่ 3
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

413

311
221
จิตติฯ
313

411

412

312
321
4050

วันศุกร์ที่ 6
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

4

ประเทศแผนกคดีบุคคล

น.745 กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ
วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันอังคาร
น.750 กฎหมายการค้าและการ
17.30-20.30 น. ลงทุน

สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
อ.วัลลยา แก้วรุ่งเรือง
(วิทยากรพิเศษ)
น.760 การขนส่งทางทะเล
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่าง
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ประเทศ
รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
วันพุธ
น.615 ซีวิลลอว์
ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
17.30-20.30 น.
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
(กลุ่ม 1) *Sec 01
ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
ผศ.ดร.ตามพงษ์ ชอบอิสระ
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง
ศ.พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
(กลุ่ม 2) **Sec 02
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผศ.สาวตรี สุขศรี
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง
ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
(กลุ่ม 3) **Sec 03
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู
(วิทยากรพิเศษ)
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
น.637 หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รับรอง

ห้อง
413

วัน/เวลาสอบ
วันศุกร์ที่ 6
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

202
414

311

312

313

413

จิตติฯ

4050

วันอาทิตย์ที่ 8
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

5

น.640 กฎหมายระหว่างประเทศ
ชั้นสูง
น.734 กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
น.756 ปัญหากฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคม

Dr.Henning Glaser
ศ.พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

*สาหรับนักศึกษาสาขากฎหมายอาญา (เปิดรับรหัส 62)
**สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายอาญา (เปิดรับกลุ่มละไม่เกิน 40 คน)
วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
ผู้บรรยาย
วันพุธ
น.763 ปัญหาการเงินและการ
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
17.30-20.30 น. ธนาคารระหว่างประเทศ
อ.ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
(วิทยากรพิเศษ)
น.770 กฎหมายภาษีความมั่งคั่งและ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ภาษีท้องถิ่น
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
(วิทยากรพิเศษ)
อ.อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
(วิทยากรพิเศษ)
น.788 กฎหมายพลังงาน
ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต
อ.ชาคริต สิทธิเวช
วันพฤหัสบดี น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
17.30-20.30 น. ชั้นสูง (กลุ่ม 2) **Sec 02
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ชั้นสูง (กลุ่ม 3) **Sec 03
ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
อ.อวยชัย สุขวงศ์
อ.ประภาศ คงเอียด (วิทยากรพิเศษ)
น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต
อ.ชาคริต สิทธิเวช

411

414
รับรอง

ห้อง
412

วัน/เวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 8
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

202

221

311

วันพุธที่ 11
ธันวาคม 2562

312

13.00-17.00 น.

313

411

6

น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร

ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
(วิทยากรพิเศษ)
อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต
อ.ดร.สาธิต ผ่องธัญญา
(วิทยากรพิเศษ)

412
จิตติฯ

**สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายเอกชน (เปิดรับกลุ่มละไม่เกิน 30 คน)
วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันศุกร์
น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
17.30–20.30 น. ชั้นสูง (กลุ่ม 1)* Sec 01
น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ชั้นสูง

น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

น.660 การซื้อขายระหว่างประเทศ

ผู้บรรยาย
ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา
ผศ.สาวตรี สุขศรี
อ.ยศสุดา หร่ายเจริญ
(วิทยากรพิเศษ)

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
รศ.ดร.พินัย ณ นคร

ห้อง
311
จิตติฯ

312

313

วัน/เวลาสอบ
วันศุกร์ที่ 13
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

7

วันเสาร์
09.00-12.00 น.

น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพ
ยุโรป
น.783 กฎหมายการเกษตรและ
สถาบันการเกษตร
น.726 ปัญหากฎหมายพยาน

น.656 ปัญหากฎหมายขนส่งทางบก
ทางอากาศและขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
อ.ชาคริต สิทธิเวช
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
ศ.พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
อ.สมพร ไพสิน (วิทยากรพิเศษ)
อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
(วิทยากรพิเศษ)
อ.เกียรติพล ตันติกุล (วิทยากรพิเศษ)

*สาหรับนักศึกษาสาขากฎหมายเอกชน (เปิดรับรหัส 62)

411
412
311

312

วันอาทิตย์ที่ 15
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

8

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันเสาร์
น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์สิน
13.00-16.00 น. ทางปัญญา

ผู้บรรยาย
ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ
อ.สัตยะพล สัจจเดชะ
(วิทยากรพิเศษ)
รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

ห้อง
311

TU 005 English I (30 คน)

312

TU 006 English II (30 คน)

313

LA 800 Thesis (3, 6, 9 หน่วยกิต)

หมายเหตุ

วัน/เวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 15
ธันวาคม 2562
13.00-17.00 น.

LA 700 Independent Study (6 หน่วยกิต)

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์จะปิดลักษณะวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า
5 คน

