
 
 

 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผลและเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบไล่ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) 

 
 ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้มีประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง 
เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เร่ือง 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  
ซึ่งส่งผลให้มีการจ ากัดการใช้พื้นที่ในสถานศึกษา การจ ากัดการเดินทางระหว่างจังหวัด และมาตรการการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบและรูปแบบการวัดผล นักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฎตามตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) ที่ได้แนบมาน้ี 
 
 ทั้ง น้ี ก าหนดการวัดผลในรายวิชาอื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบไล่ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เร่ือง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ประจ าภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

 

๑๘



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๓) 
วันท่ี/เวลา/สถานท่ี วิชา รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ 

ตามวัน และเวลา และระบบท่ีก าหนด 
สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 

สอบ วัดผลรูปแบบอ่ืน 
เสาร์ ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเก่ียวกับการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ
ความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาค
อาเซียน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
take home exam ๑ ข้อ (๔๐ คะแนน) 
รับข้อสอบวันท่ี ๓ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันท่ี ๓ ก.ค. เวลา ๑๖.๐๐ น. 
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในค าช้ีแจงเก่ียวกับการสอบ) 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
take home exam ๑ ข้อ  
(๔๐ คะแนน) 
 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
รายงาน (๖๐ คะแนน) 

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 
 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา  ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
 
หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ 
 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเป่ียม 
น าเสนองาน (๓๐ คะแนน) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล 
เก็บคะแนนในห้องเรียน  
(๔๐ คะแนน) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
รายงาน (เฉพาะภาคพิเศษ)  
(๓๐ คะแนน)  

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 
 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองช้ันสูง ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๗๐ คะแนน) 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๗๐ คะแนน) 

 

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔  
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 
 

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ของรัฐ 
 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รายงาน (๒๐ คะแนน) 
สอบปากเปล่า ๑ ข้อ  
(๑๕ คะแนน) 



วันท่ี/เวลา/สถานท่ี วิชา รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบท่ีก าหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอ่ืน 

พุธ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมืองช้ันสูง 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ  สันตะพันธ์ุ  
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ  สันตะพันธ์ุ  
ข้อสอบ ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รายงาน (๓๕ คะแนน) 

เสาร์ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 

กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเก่ียวกับคดีทาง
รัฐธรรมนูญ 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ Open book ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารท่ีเป็นกระดาษเท่านั้น) 
อ.ดร.ปัญญา  อุดชาชน 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ Open book ๑ ข้อ  
(๒๐ คะแนน) 
อ.ดร.ปัญญา  อุดชาชน 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
presentation exam  
(๑๕ คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รายงาน (๓๕ คะแนน) 
 

เสาร์ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองช้ันสูง 
 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๕ คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๕ คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
รายงานส่งวันท่ีสอบ  
(๑๕ คะแนน) 

พุธ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 
 
 
 

กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการ
พัฒนา 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
หมายเหตุ  
ส่วนของ อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ  
มีก าหนดสอบปากเปล่า 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิ.ย. ๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามก าหนดเดิม 
 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ 
สอบปากเปล่า ๑ ข้อ  
(๑๕ คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รายงานและน าเสนอ  
(๑๕ คะแนน) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
น าเสนอผลงานและการมีส่วนร่วม 
ในช้ันเรียน (๓๐ คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ 
รายงาน (๒๐ คะแนน) 



วันท่ี/เวลา/สถานท่ี วิชา รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบท่ีก าหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอ่ืน 

พุธ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
(สอบในท่ีตั้ง NIDA) 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาช้ันสูง 

อ.สัตยา อรุณธารี 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน)  
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book ๑ ข้อ  (๒๐ คะแนน)  
(อนุญาตให้ Open book เอกสารท่ีเป็นกระดาษเท่านั้น) 

อ.สัตยา  อรุณธารี 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน)  
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book ๑ ข้อ   
(๒๐ คะแนน) 
 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 
รายงาน (๒๐ คะแนน)  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
เก็บคะแนน (๒๐ คะแนน) 
อ.สัตยา อรุณธารี 
รายงาน (๑๐ คะแนน) 

 


