ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2561)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันจันทร์
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน
17.30–20.30 น.
น.725 การบริหารงานยุติธรรม
น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน
น.747 ปัญหากฎหมายการเดิน
อากาศและอวกาศ

น.749 ปัญหากฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการทูตและ
การกงสุล
น.761 ปัญหากฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ

น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บรรยาย
คณาจารย์ศูนย์กฎหมายแพ่ง
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
(ผู้ประสานรายวิชา)
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
และคณะ
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร

ห้อง
311

ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
(วิทยากรพิเศษ)
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา
สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
ศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

412

221
312

413
313

411

วัน/เวลาสอบ
วันอังคารที่ 12
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันอังคาร
น.711 ปัญหากฎหมายแพ่งและ
17.30-20.30 น. พาณิชย์
น.722 สัมมนากฎหมายอาญา

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
ศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
(วิทยากรพิเศษ)
อ.สาโรช ทองประคา
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
ศ.ดร.พินัย ณ นคร
ศ.พิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบารุง
ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
อ.ดร.อานาจ ตั้งคีรีพิมาน

ห้อง
311

ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

312

ผศ.พิรุณา ติงศภัทิย์
(วิทยากรพิเศษ)
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
*สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายเอกชน (เปิดรับไม่เกิน 30 คน)

413

น.741 ปัญหากฎหมายระหว่าง
ประเทศ
น.751 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
น.762 สัมมนากฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ

น.773 กฎหมายวิธีสบัญญัติทาง
ภาษีอากร

น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันพุธ
น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
17.30-20.30 น. ชั้นสูง (กลุ่ม 5) *Sec 02
น.710 การระงับข้อพิพาท

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

312

วัน/เวลาสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

313
411
412

221

413
411
311

412

วันเสาร์ที่ 16
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

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

น.786 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เปรียบเทียบ
วันพฤหัสบดี น.611 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
17.30–20.30 น. ชั้นสูง (กลุ่ม 4) *Sec 01
น.616 กฎหมายแพ่งเยอรมัน
น.643 ปัญหากฎหมายทะเล
น.657 กฎหมายประกันภัยและ
การจัดการความเสี่ยง
น.714 ประวัติและสถาบัน
กฎหมายโรมัน
น.715 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
เอกชน
น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน
น.754 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและ
ล้มละลาย
น.757 ปัญหากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค
น.759 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
น.765 กฎหมายประกันภัยทาง
ทะเล

ผู้บรรยาย
ห้อง
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
313
ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
อ.สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์
(วิทยากรพิเศษ)
อ.ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
(วิทยากรพิเศษ)
อ.ชาคริต สิทธิเวช
221
อ.ดร.รัชดาพร นิ่มพงศ์ศักดิ์ (วิทยากรพิเศษ)
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
411
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
รับรอง
Dr. Henning Glaser
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
414
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
412
ผศ.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
ศ.กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
321
ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
123
ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
311
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
413
(วิทยากรพิเศษ)
อ.พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล (วิทยากรพิเศษ)
ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
ศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
4050
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
313
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
ผศ.สาวตรี สุขศรี
อ.ชวิน อุ่นภัทร
221
ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
อ.อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
(วิทยากรพิเศษ)
ผศ.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

*สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายเอกชน (เปิดรับไม่เกิน 30 คน)

วัน/เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 16
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

วันจันทร์ที่ 18
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันพฤหัสบดี น.772 สัมมนากฎหมายภาษี
17.30–20.30 น.

วันศุกร์
17.30-20.30 น.

น.787 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม
น.789 กฎหมายมรดกทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
น.613 คอมมอนลอว์

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง*
น.673 กฎหมายการคลังและภาษี
อากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
น.736 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
มหาชน
น.742 สัมมนากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
น.743 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีอาญาและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางอาญา

น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ

ผู้บรรยาย
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
อ.ชาคริต สิทธิเวช
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต
อ.ชาคริต สิทธิเวช
ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
(วิทยากรพิเศษ)
อ.สุนัย มโนมัยอุดม
ศ.ดร.พินัย ณ นคร
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
อ.ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รศ.อานนท์ มาเม้า
ศ.พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์
(วิทยากรพิเศษ)
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา
สายสุนทร
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี
(วิทยากรพิเศษ)
ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร
ศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

*สาหรับนักศึกษานอกสาขากฎหมายอาญา (เปิดรับไม่เกิน 40 คน)

ห้อง
312

วัน/เวลาสอบ
วันจันทร์ที่ 18
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

จิตติฯ
202
313

411
412

413

311

414

312

วันพุธที่ 20
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

วัน - เวลา
ลักษณะวิชา
วันศุกร์
น.774 กฎหมายภาษีอากร
17.30-20.30 น. ระหว่างประเทศ
น.784 ปัญหาการดาเนินคดี
สิ่งแวดล้อม

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
(วิทยากรพิเศษ)
อ.ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

ห้อง
221

202

วันเสาร์
TU 005 English I (30 คน)
09.00-12.00 น.
TU 005 English II (30 คน)

311

TU 006 English I (30 คน)

313

LA 800 Thesis (3, 6, 9 หน่วยกิต)

หมายเหตุ

วัน/เวลาสอบ
วันพุธที่ 20
พฤษภาคม 2563
13.00-17.00 น.

312

LA 700 Independent Study

(6 หน่วยกิต)

1. บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะปิดลักษณะวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5 คน
2. มหาวิทยาลัยงดจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2563

