
 

วันเสาร( ...  

 

 

 

 

ประกาศคณะนิติศาสตร- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 

เร่ือง กำหนดการสอบไล?และการวัดผลการศึกษารูปแบบอ่ืน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจำภาคการศึกษาท่ี ๑ ปLการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 เพื่อให1การจัดสอบไล8ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาท่ี ๑ ปEการศึกษา ๒๕๖๕  สำหรับ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปOนไปด1วยความเรียบร1อย มีกำหนดการสอบที่ชัดเจน และมี

มาตรฐานในการวัดผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห8งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร( พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาท่ี ๑ ปEการศึกษา ๒๕๖๕ ไว1ดังน้ี   
  

วัน/เดือน/ป* เวลา รายวิชา 

วันอาทิตย(ท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กม ๗๒๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองช้ันสูง (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๕) 

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองช้ันสูง (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ8งและพาณิชย(ช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

วันอาทิตย(ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๕) 

กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังช้ันสูง (หลักสูตร 

พ.ศ.๒๕๖๐) 

วันพุธท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กม ๗๙๓๒ กฎหมายเก่ียวกับการปราบปราม

อาชญากรรมข1ามชาติและความร8วมมือทางความ

ม่ันคงในภูมิภาคอาเซียน (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

วันเสาร(ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

กม ๗๓๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๕) 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

HP
Typewriter
๑๐๕/๒๕๖๕



๒ 

 

 

วัน/เดือน/ป* เวลา รายวิชา 

วันเสาร(ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กม ๗๒๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๕) 

กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

วันอาทิตย(ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

หมายเหตุ :  

๑. นักศึกษาที่ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรีหรือลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา นักศึกษามีหน1าท่ี

ในการตรวจสอบวันและเวลาสอบไม8ให1ตรงกัน ในกรณีที่วันและเวลาสอบปลายภาคตรงกันอันเกิดจากการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา จะไม8สามารถขอให1คณะนิติศาสตร(จัดการสอบเปOนกรณีพิเศษได1 

๒. ในกรณีที่ในรายวิชาใดมีการจัดการวัดผลโดยรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการสอบปลายภาค

ตามที่กำหนดไว1ข1างต1นนี้ อาจารย(ผู1สอนประจำวิชาจะได1แจ1งให1นักศึกษาทราบถึงวิธีการวัดผล และกำหนดการ

ท่ีเก่ียวข1องเปOนการเฉพาะ 

๓. การวัดผลโดยรูปแบบอื่น มีรายละเอียดสรุปตามตารางแนบท1ายน้ี กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

การวัดผลโดยลักษณะอ่ืน อาจารย(ผู1บรรยายจะเปOนผู1แจ1งต8อนักศึกษาในแต8ละรายวิชา 

๔. การสอบปลายภาคทุกวิชาจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(  

๕. คณะนิติศาสตร(จะแจ1งสถานที่สอบ ห1องสอบ และลำดับที่นั่งสอบให1ทราบและประกาศ 

ในเว็บไซต(ของคณะ ๗ วันก8อนการสอบ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย(นเรศร( เกษะประกร) 

คณบดีคณะนิติศาสตร( สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(

HP
Typewriter
๕



๑ 
 

สรุปการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

วันที่/เวลาสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
วันอาทิตย์ 11 ธ.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองชั้นสูง (หลักสูตร 2565) 
กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองชั้นสูง (หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (35 คะแนน) 
- รายงาน 

วันอาทิตย์ 11 ธ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคพิเศษ) 

รศ.นเรศร์  เกษะประกร (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (40 คะแนน) 
- น าเสนอผลงาน 
รศ.นเรศร์  เกษะประกร (10 คะแนน) 
- รายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (30 คะแนน) 
- รายงาน/น าเสนอผลงาน 
- งานมอบหมายในชั้นเรียน 

 กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (50 คะแนน) 
- รายงานและน าเสนอผลงาน 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (50 คะแนน) 
- รายงาน 
- งานมอบหมายในชั้นเรียน 

วันพุธ 14 ธ.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง   
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (40 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

 



๒ 
 

วันที่/เวลาสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
วันอาทิตย์ 18 ธ.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
(หลักสูตร 2565)  
กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (15 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (20 คะแนน) 
- รายงานและการอภิปรายกลุ่ม 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (20 คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (30คะแนน) 
- กิจกรรม Expert of the Day 
- Quiz ในชั่วโมงบรรยาย 

วันอาทิตย์ 18 ธ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง (หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด (40 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ (25 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด (20 คะแนน) 
- รายงาน การน าเสนอภายในชั้นเรียน 
ดร.อนัญ ยศสุนทร  (15 คะแนน) 
- take home exam   

วันพุธ 21 ธ.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือทางความ
มั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  (หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (60 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค  
ศ.(พิเศษ)อรรถพล ใหญ่สว่าง (40 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค 

 

วันเสาร์ 24 ธ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (หลักสูตร 2565) 
กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (40 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค  
ศ.(พิเศษ)อรรถพล ใหญ่สว่าง (20 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค 
อ.สัตยา  อรุณธารี (20 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (20 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในห้องเรียน 



๓ 
 

วันที่/เวลาสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
วันเสาร์ 24 ธ.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 
(หลักสูตร 2565) 
กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (30 คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (20 คะแนน) 
- สอบปากเปล่า 
ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ (30 คะแนน) 
- รายงาน 
 

วันอาทิตย์ 25 ธ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (40 คะแนน) 
- รายงานและการอภิปรายกลุ่ม น าเสนอในวันที่ 
29 ต.ค. 2565 (20 คะแนน) 
- รายงานและการอภิปรายกลุ่ม (20คะแนน) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (20 คะแนน) 
- อภิปรายและรายงาน 

 กม 6003 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
(หลักสูตร 2565) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (35 คะแนน) 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (35 คะแนน) 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
ศ.ดร.พินัย ณ นคร (30 คะแนน) 
- Take home exam 

 กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตร 2560) 
(ภาคพิเศษ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม  (70 คะแนน) 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
- การน าเสนอผลงาน (กลุ่ม) 
- รายงาน (เดี่ยว) 
ผศ.ดร.ศุภศิษฎ์  ทวีแจ่มทรัพย์ (30 คะแนน) 
- รายงาน 
 



๔ 
 

วันที่/เวลาสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
 กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกัน

ทางการค้า (หลักสูตร 2560) 
(ภาคพิเศษ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (60 คะแนน) 
- รายงาน 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- มอบหมายงาน 
ศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล (40 คะแนน) 
- Take home exam 

 กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะ
ละเมิดชั้นสูง (หลักสูตร 2565) 
กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะ
ละเมิดชั้นสูง (หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ศ.ดร.พินัย ณ นคร (30 คะแนน) 
- Take home exam 
ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ (35 คะแนน) 
- รายงานและอภิปรายในห้องเรียน 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (35 คะแนน) 
- รายงานและอภิปรายในห้องเรียน 

 กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตร 2565) 
กม 7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตร 2560) 
(ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) 
ไม่มีสอบปลายภาค 

 ศ.ดร.พินัย ณ นคร (20 คะแนน) 
- Take home exam 
รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ (20 คะแนน) 
-รายงาน 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ ( 30 คะแนน) 
- มอบหมายงานในชั้นเรียน 
อ.ดร.วิสาขา ภู่ส ารวจ ( 30 คะแนน) 
- รายงาน/การน าเสนอ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีก าหนดให้ส่งรายงานที่ llm.report@nida.ac.th ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
1. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
2. ตั้งชื่อเรื่อง “รายงาน กม xxxx ชื่ออาจารย์ รหัสนักศึกษา” เช่น  “รายงาน กม 7914 ศ.ดร.บรรเจิด 64021111111” 
3. ตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา” 
4. รับเอกสารเฉพาะไฟล์ PDF (จ านวน 1 ไฟล์) และจะถือเอกสารที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น 

mailto:llm.report@nida.ac.th



