ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2561)
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาค 2 ปการศึกษา 2561
วันจันทรที่ 14 มกราคม 2562 – วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562
วัน - เวลา
วันจันทร

17.30 – 20.30 น.

ลักษณะวิชา
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน

ผูบรรยาย
คณาจารยประจําศูนยกฎหมายแพง
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพวงกลาง
(ผูประสานรายวิชา)
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
และคณะ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รศ.สมยศ เชื้อไทย

หอง
311

น.747 ปญหากฎหมายการเดิน
อากาศและอวกาศ

ศ.ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
อ.ดร.ลลิล กอวุฒิกุลรังษี

321

น.749 ปญหากฎหมายระหวาง
ประเทศวาดวยการทูตและ
การกงสุล
น.761 ปญหากฎหมายการคา
ระหวางประเทศ

รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา
สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ
รศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.กิตติวัฒน จันทรแจมใส
อ.ดร.ลลิล กอวุฒิกุลรังษี
ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต
อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณรัตน

413

น.725 การบริหารงานยุติธรรม
น.731 ปญหากฎหมายมหาชน

น.781 ปญหากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

412
312

313

411

วัน/เวลาสอบ
วันพุธที่ 15
พฤษภาคม 2562
13.00 - 17.00 น.

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันอังคาร
น.711 ปญหากฎหมายแพงและ
17.30 - 20.30น. พาณิชย
น.722 สัมมนากฎหมายอาญา

น.741 ปญหากฎหมายระหวาง
ประเทศ
น.751 ปญหากฎหมายธุรกิจ
น.762 สัมมนากฎหมายการคา
ระหวางประเทศ

น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วันพุธ
น.710 การระงับขอพิพาท
17.30 - 20.30น.

น.721 ปญหากฎหมายอาญา
น.733 กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองเปรียบเทียบ
น.746 สิทธิมนุษยชน

ผูบรรยาย
ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต
ผศ.ดร.มุนินทร พงศาปาน
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
ศ.พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท

หอง
311

ศ.ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
อ.ดร.ลลิล กอวุฒิกุลรังษี
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ศ.ดร.นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์
ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.กิตติวัฒน จันทรแจมใส
อ.ดร.ลลิล กอวุฒิกุลรังษี
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ

312

ศ.ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
รศ.จักรพงษ เล็กสกุลไชย
ศ.พิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบํารุง
ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต

313

ศ.ณรงค ใจหาญ
ผศ.ดร.มาตาลักษณ เสรเมธากุล
ศ.ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
ศ.พิเศษ ชาญชัย แสวงศักดิ์

413

อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณรัตน
อ.ฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล

411

413

วัน/เวลาสอบ
วันศุกรที่ 17
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

313
411

412

412

วันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันพุธ
น.771 ปญหากฎหมายภาษี
17.30 - 20.30น.

น.785 ปญหาสิ่งแวดลอมในธุรกิจ
ระหวางประเทศ
น.786 กฎหมายสิ่งแวดลอม
เปรียบเทียบ
วันพฤหัสบดี

น.611 กฎหมายแพงและพาณิชย
17.30–20.30 น. ชั้นสูง (กลุม 4) *Sec 01
น.611 กฎหมายแพงและพาณิชย
ชั้นสูง (กลุม 5) *Sec 02
น.616 กฎหมายแพงเยอรมัน
น.643 ปญหากฎหมายทะเล
น.714 ประวัติและสถาบัน
กฎหมายโรมัน

ผูบรรยาย
ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
ผศ.ดุลยลักษณ ตราชูธรรม

หอง
311

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

321

อ.ชาคริต สิทธิเวช
ดร.รัชดาพร นิ่มพงศศักดิ์

312

ผศ.ดร.มุนินทร พงศาปาน

202

ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
Prof.Henning Glaser
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
ศ.ดร.ศนันทกรณ โสตถิพันธุ
ผศ.ดร.มุนินทร พงศาปาน

312
สมาคม
412
414

น.715 ประวัติศาสตรกฎหมาย
เอกชน

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
ผศ.ดร.มุนินทร พงศาปาน

4050

น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร

จิตติฯ

น.754 กฎหมายฟนฟูกิจการและ
ลมละลาย

*สําหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายเอกชน (เปดรับไมเกิน 30 คน)

413

วัน/เวลาสอบ
วันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

วัน - เวลา
วันพฤหัสบดี

ลักษณะวิชา
น.757 ปญหากฎหมายคุมครอง
17.30–20.30 น. ผูบริโภค
น.759 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

วันศุกร

17.30 - 20.30 น.

ผูบรรยาย
ศ.ดร.นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
ผศ.สาวตรี สุขศรี
อ.ชวิน อุนภัทร

หอง

น.765 กฎหมายประกันภัยทาง
ทะเล

ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ
อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

411

น.772 สัมมนากฎหมายภาษี

ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
ผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด

311

น.787 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม
น.789 กฎหมายมรดกทาง
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
อ.ชาคริต สิทธิเวช

123

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต
อ.ชาคริต สิทธิเวช

321

น.613 คอมมอนลอว

อ.สุนัย มโนมัยอุดม
รศ.ดร.พินัย ณ นคร
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพวงกลาง

414

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง*

ศ.พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
อ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ

202

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
ผศ.ดร.สุปรียา แกวละเอียด

411

ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

312

น.657 กฎหมายประกันภัยและ
การจัดการความเสี่ยง
น.673 กฎหมายการคลังและภาษี
อากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
น.736 ประวัติศาสตรกฎหมาย
มหาชน

*สําหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายอาญา (เปดรับไมเกิน 40 คน)

221
313

321

วัน/เวลาสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 23
พฤษภาคม 2562

วันเสารที่ 25
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

ยายไปเรียนวันพุธ
หอง 202

วัน - เวลา
วันศุกร

ลักษณะวิชา
น.742 สัมมนากฎหมาย
17.30 - 20.30 น. ระหวางประเทศ

ผูบรรยาย
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ

หอง
311

น.743 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีอาญาและความรวมมือ
ระหวางประเทศในทางอาญา

รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา
สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท
ผศ.ดร.มาตาลักษณ เสรเมธากุล

221

น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ

ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
อ.ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันติ์

313

ศ.ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
ศ.ณรงค ใจหาญ
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

412

น.774 กฎหมายภาษีอากร
ระหวางประเทศ

น.784 ปญหาการดําเนินคดี
สิ่งแวดลอม

413

วันเสาร
TU 005 English I (30 คน)
9.00 - 12.00 น.
TU 005 English II (30 คน)

311

TU 006 English I (30 คน)

313

LA 800 Thesis (3, 6, 9 หนวยกิต)

หมายเหตุ

วัน/เวลาสอบ
วันเสารที่ 25
พฤษภาคม 2562
13.00 – 17.00 น.

312

LA 700 Independent Study

(6 หนวยกิต)

1. บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร จะปดลักษณะวิชาที่มีผูลงทะเบียนเรียนนอยกวา 5 คน
2. มหาวิทยาลัยงดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาหชวงเทศกาลสงกรานต คือ
วันที่ 12 – 18 เมษายน 2562

