
  ตารางสอนภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

(การเรียนการสอนระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562) 

(สอบไล่ระหวา่งวนัท่ี 11-24 พฤศจิกายน 2562) 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

วชิาเสริมพืน้ฐาน /วชิาบังคบัร่วม 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7202 LG 502/LW 502 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย กลุ่ม 1   

      (ไม่นบัหน่วยกิต) อาจารยด์ร.สตัยะพล   สจัจเดชะ   อาทิตย ์

       รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์   24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร  สุทนักิตระ   9.00-12.00 น. 

วชิาหลัก 

เสาร์ 09.00-12.00 7509 LG 604/LW540 กฎหมายมหาชนช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ    อาทิตย ์

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก    24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกบุญ  วงศก์วสัด์ิกุล   13.00-16.00 น. 

             

เสาร์ 13.00-16.00 7509 LG 603/LW 550 กฎหมายอาญาช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ * ** เสาร์ 

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรรภิรมย ์ โกมลารชุน  23 พฤศจิกายน 2562 

        รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน ์  13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7202 LG 602/LW 601 กฎหมายแพ่งช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ  * ** เสาร์ 

       รองศาสตราจารยพิ์นิจ ทิพยม์ณี  23 พฤศจิกายน 2562 

       รองศาสตราจารยปิ์ยะนุช  โปตะวณิชย ์  9.00-12.00 น. 

       ศาสตราจารย ์ดร.ดาราพร ถิระวฒัน์    

วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) 

องัคาร 18.00-21.00 7402 LW 535 บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารยพิ์เศษไพฑูรย ์คงสมบูรณ์    

       อาจารย ์ดร.สตัยะพล สจัจเดชะ  ไม่จดัสอบ 

  

      รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์  ให้ส่งรายงาน 

  
 

  รองศาสตราจารยพิ์นิจ ทิพยม์ณี    

  
 

  (เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายแล้ว)    

วชิาเลือกเสรี (หมวดวชิากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) 

อาทิตย ์ 10.00-12.00 7407 LW 603 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ กลุ่ม 1 องัคาร 

      (2 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารยช์วจารี  เร่ียวแรงกุศล  * ** 19 พฤศจิกายน 2562 

           18.00-21.00 น. 



วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายมหาชน) 

องัคาร 18.00-21.00 7403 LW 545 บัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   ไม่จดัสอบ 

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก    ให้ส่งรายงาน 

        (เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายแล้ว)   

พธุ 18.00-20.00 7402 LW 621 กฎหมายปกครองช้ันสูง 2 กลุ่ม 1 อาทิตย ์

       ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก    9.00-12.00 น. 

  

 
 

   

วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายอาญาฯ) 

องัคาร 18.00-21.00 7404 LW 555 บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร     

       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์   ไม่จดัสอบ 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรรภิรมย ์ โกมลารชุน   ให้ส่งรายงาน 

        รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน ์     

        (เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายแล้ว)   

วชิาเลือกเสรี (หมวดวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 

จนัทร์ 18.00-20.00 7402 LW 642 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (2 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ * ** 23 พฤศจิกายน 2562 

       
  

13.00-16.00 น. 

เสาร์ 08.30-10.30 7407 LW 644 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ กลุ่ม 1 อาทิตย ์

      (2 นก.) รองศาสตราจารย ์ดร.ประธาน วฒันวาณิชย ์ * ** 24 พฤศจิกายน 2562 

  ปิดกลุ่ม    อาจารยจิ์รวฒิุ  ลิปิพนัธ์   13.00-16.00 น. 

วชิาเลือกเสรีของทุกหมวดวชิา 

พฤหสับดี 18.00-20.00 7402 LW 671 กฎหมายแรงงานกบัปัญหาแรงงาน กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (2 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ์ * **  16 พฤศจิกายน 2562 

       ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล   9.00-12.00 น. 

             

 
หมายเหตุ วิชาท่ีสอบสนามเล็กให้ดูจากวิชาท่ีมีเคร่ืองหมายดงัน้ี   

  
* วิชาตามระเบียบ ก.ต.    

  
** วิชาตามระเบียบ ก.อ.   

  
*** รหสัวิชา LG ส าหรับนกัศึกษารหสั 62 ใชล้งทะเบียน   

  
*** รหสัวิชา LW ส าหรับนกัศึกษารหัส 58-61 ใชล้งทะเบียน   

 


