
 
ส่วนราชการ    สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร.8361-5          
ที่     อว 0602.18/                                               วันที่           ตุลาคม 2565 
เรื่อง   ขอส่งปฏิทินการสัมมนาเสริมชุดวิชาชุดวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 

  ตามที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ก าหนดให้มีการจัดสัมมนาเสริมหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2565 นั้น ในการนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ขอส่งปฏิทินการสัมมนาเสริมชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
ดังกล่าว จ านวน 4 ชุดวิชา ดังนี้ 

1. ชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 
2. ชุดวิชา 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง 
3. ชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 
4. ชุดวิชา 41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  ทั้งนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ส านักบัณฑิตศึกษาสร้างห้องเรียนในระบบ               
MS Teams พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานในวันดังกล่าวด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 
 

                     
 

                                                (รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง) 
                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินสัมมนาเข้มในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

รหัสชุดวิชา 41710 ชื่อชุดวิชา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มที่ 1 จ านวนนักศึกษา 15 คน  วทิยากรประจ ากลุ่ม  ...ผศ.ธนัชพร กังสังข์.....  MS Teams 

หลักสูตร  นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สาขาวชิา นิติศาสตร์ 

วันเดือนปี เวลา ชั่วโมง กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมที่ใช ้

22 ต.ค.2565 09.00-12.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 1 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

13.00-16.00 น 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 1 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

22 ต.ค.2565 09.00-12.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 1 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

13.00-16.00 น 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 1 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

21 ม.ค.2566 09.00-12.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 2 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

13.00-16.00 น 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 2 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

22 ม.ค.2566 09.00-12.00 น. 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 2 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

13.00-16.00 น 3 นักศึกษาน าเสนอรายงานครั้งที่ 2 (งานเด่ียว) เสร็จแล้วเพือ่นนักศึกษาและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิจารณ์และ
อภิปรายเกี่ยวกับรายงานและประเด็นที่ท ารายงานนั้น 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 

 
รวมชั่วโมงการสอน 12  ชั่วโมง           ลงนาม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์ วิทยากรประจ ากลุ่ม  
 
 
ลงนาม      ผู้ชว่ยศาสตราจารยธ์นัชพร กังสังข์                ลงชื่อ      ........................................................... 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์)                                                 (รองศาสตราจารยว์รวุฒิ เทพทอง ) 
              ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา             ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานติิศาสตร์ 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ห้องท่ี 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย ์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 1   
 วันท่ี 22-23 ตลุาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์ MS Teams 
สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 2 
 วันท่ี 21-22 มกราคม 2566 

  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมายเหตุ 

1 2644001741 นางสาวภัทรพร วงษ์ศรีแก้ว   กรุงเทพมหานคร 

2 2644001758 นายธนากร วราสินธ ์   สุราษฎร์ธาน ี

3 2614000566 นางสาวกานต์ชนก รอดเกลี้ยง   กรุงเทพมหานคร 

4 2644000016 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปิยธิดา อุปการ   นนทบุรี 

5 2644000057 นายมณฑล มีกมัปนาท   นนทบุรี 

6 2644000065 นางสาวณัฐฐาพันธุ์ ตั้งศิรริัตนา   กรุงเทพมหานคร 

7 2644000107 นางสาวชิดชนก ล าใย   นนทบุรี 

8 2644000149 นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ   ชุมพร 

9 2644000214 นายปัญจพล กุศลปฏิการ   สงขลา 

10 2644001782 น.ส.ปารณีา แก้วเนตร    กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


