
 
 
 
 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดการสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 เพ่ือให้การจัดสอบไล่ปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีก าหนดการสอบที่ชัดเจน และมี
มาตรฐานในการวัดผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงก าหนดตารางสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้   
  

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายวิชา 

วันเสาร์ที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๖ 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กม ๗๒๐๓ กฎหมายปกครองชั้นสูง 

กม ๗๓๐๑ กฎหมายอาญาชั้นสูง (ภาคพิเศษ) 

กม ๘๒๐๙ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖ 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กม ๗๔๐๒ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กม ๗๑๐๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กม ๗๓๐๑ กฎหมายอาญาชั้นสูง (ภาคปกติ) 

วันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กม ๗๓๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กม ๘๒๑๗ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 

กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กม ๗๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 

กม ๘๒๑๕  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 

 
หมายเหตุ... 

HP
Typewriter
๓๑/๒๕๖๖



๒ 
 

 

หมายเหตุ :  

๑. นักศึกษาที่ลงทะเบียน วิชาเลือกเสรีหรือลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา นักศึกษามีหน้าที่
ในการตรวจสอบวันและเวลาสอบไม่ให้ตรงกัน ในกรณีที่วันและเวลาสอบปลายภาคตรงกันอันเกิดจากการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา จะไม่สามารถขอให้คณะนิติศาสตร์จัดการสอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

๒. ในกรณีที่ในรายวิชาใดมีการจัดการวัดผลโดยรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการสอบปลายภาค
ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้นนี้ อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาจะได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการวัดผล และก าหนดการ
ที่เก่ียวข้องเป็นการเฉพาะ 

๓. ทุกวิชาจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

๔. คณะนิติศาสตร์จะแจ้งสถานที่สอบ ห้องสอบ และล าดับที่นั่งสอบ ให้ทราบภายใน ๗ วัน
ก่อนการสอบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

HP
Typewriter
๒๗
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สรุปการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)  
 
 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (65 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

 

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
(ภาคพิเศษ) 
 
*อนุญาตให้น าต าราเข้าห้องสอบ 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (40 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (30 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน  

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (35 คะแนน) 
- รายงาน 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (30 คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว 
- น าเสนอและสอบปากเปล่า  

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ าเลิศ (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ  พิบูลย์ ( 30 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
- รายงาน 
ศ.(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทะกะ ( 40 คะแนน) 
- รายงาน 
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วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
(ภาคพิเศษ) 
 
*อนุญาตให้น าหนังสือประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยเ์ข้าห้องสอบได้ 

รศ.นเรศร์  เกษะประกร (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

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

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2566 
09.00 – 12.00 น. 

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
(ภาคปกติ) 
 
*อนุญาตให้น าต าราเข้าห้องสอบ 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (60 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (40 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
- รายงานและน าเสนอ 

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2566 
09.00 – 12.00 น. 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
(ภาคปกติ) 
 
*อนุญาตให้น าต าราเข้าห้องสอบ 
**ยกเว้นอ.สัตยาไม่ให้เปิดต ารา 

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

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

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (30 คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว 
- สอบปากเปล่า 
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วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
(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 (30 คะแนน) 
- การมีส่วนร่วม 
- การวัดผลย่อย 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
 
*อนุญาตให้น าต าราเข้าห้องสอบ 

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

  

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทาง
รัฐธรรมนูญ 
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (35 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ดร.ปัญญา อุดชาชน (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

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

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 
13.00 – 16.00 น. 

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (30 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (20 คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  (35 คะแนน) 
- รายงาน 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (15 คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว 
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วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
ไม่มีสอบปลายภาค กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

(ภาคพิเศษ) 
 

 อ.ดร.ธเนศ สุจารีกุล ( 30 คะแนน) 
- take home exam   
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (20 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ ( 20 คะแนน) 
- take home exam   
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ( 30 คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 

ไม่มีสอบปลายภาค กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการ
วางแผนภาษี   
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม (70 คะแนน) 
- รายงานและการน าเสนอ 
ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล (30 คะแนน) 
- รายงานและการมีส่วนร่วม 

ไม่มีสอบปลายภาค กม 7603 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ภาคปกติ) 

 ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (100 คะแนน) 
- สอบปากเปล่า (50 คะแนน) 
- รายงาน (50 คะแนน) 

ไม่มีสอบปลายภาค กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.เกียรติพร  อ าไพ (35 คะแนน) 
-รายงานและการน าเสนอ 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (35 คะแนน) 
- ความร่วมมือในชั้นเรียน 
ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ (30 คะแนน) 
- ความร่วมมือในชั้นเรียน 
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วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
ไม่มีสอบปลายภาค กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภาคปกติ) 
 ศ.ดร.พินัย ณ นคร (20 คะแนน)   

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

ไม่มีสอบปลายภาค กม 6003 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
(ภาคปกติ) 

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

ไม่มีสอบปลายภาค กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
ทุกสาขาวิชาเอก 
(ภาคปกติ + ภาคพิเศษ) 
 
 
 

 1. การเก็บคะแนนในห้องเรียน  
(ส่วนของการฝึกปฏิบัติ 30 คะแนน) 
รายละเอียด และสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 
1.1 ประเด็นการศึกษากับหัวข้อวิจัย (10 คะแนน) 
1.2 การน าเสนอด้วยวาจาหน้าชั้นเรียน (5 คะแนน) 
1.3 การใช้สื่อในการน าเสนอ (10 คะแนน) 
1.4 การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

(5 คะแนน) 
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วันที่/เวลาสอบ/ 
ห้องสอบ 

วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (100 คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
2. ประเมินเล่มรายงานผลการศึกษา (70 คะแนน) 
รายละเอียด และสัดส่วนคะแนน ประกอบด้วย 
2.1 เค้าโครง/หน้าปก/สารบัญ (10 คะแนน) 
2.2 บทที่ 1 (สมบูรณ์) (20 คะแนน) 
2.3 บทที่ 2 (สมบูรณ์) (20 คะแนน) 
2.4 ร่างการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ      

(10 คะแนน) 
2.5 บรรณานุกรม การอ้างอิง การตรวจสอบอักขรา

วิสุทธิ์/Turnitin (10 คะแนน) 
 

 

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 และจะถือเอกสารที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น 

mailto:llm.report@nida.ac.th

