
 
 
 
 

ประกาศคณะนิตศิาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง กำหนดการสอบไล่ และการวัดผลการศึกษา 

ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) 

 
  ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดการสอบไล่ 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การจัดสอบไล่ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ในการจัดการสอบในที่ตั้ง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรค และเพื่อให้การสอบเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการในการวัดผล  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเปล่ียนแปลง
วันสอบปลายภาค และการกำหนดการสอบในรูปแบบอื่น กำหนดตารางสอบไล่ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ และการวัดผลของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ ไว้ดังนี้   
 

  ข้อ ๑  กำหนดให้การสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สถาบันบัณฑติ- 
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นไปตามที่กำหนดในตารางสอบนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายวิชา 
จำนวน

นักศึกษา 
ห้อง
สอบ 

ลำดับ
เลขที่สอบ 

วันพุธ ๒๕  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

๖ ๔๐๐๔ ๑-๖ 

วันเสาร์ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง 
 

๒๗ ๕๐๐๒ ๑-๒๗ 

วันเสาร์ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดี
ทางรัฐธรรมนูญ 

๗ ๕๐๐๓ ๑-๗ 

วันเสาร์ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา ๒๗ ๕๐๐๑ ๑-๒๗ 

วันเสาร์ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยาน
ช้ันสูง 

๔๐ ๓๐๐๑ ๑-๔๐ 

วันเสาร์ ๔  
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

๘ ๕๐๐๓ ๑-๘ 

วันเสาร์ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาช้ันสูง 
 

๓๑ ๕๐๐๑ ๑-๓๑ 

HP
Typewriter
๔๖/๒๕๖๕



 
 

๒ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายวิชา 
จำนวน

นักศึกษา 
ห้อง
สอบ 

ลำดับ
เลขที่สอบ 

วันเสาร์ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองชั้นสูง 

๒๖ ๕๐๐๒ ๑-๒๖ 

วันเสาร์ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดของรัฐ 

๑๑ ๕๐๐๓ ๑-๑๑ 

วันเสาร์ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 

 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๑๘ ๕๐๐๑ ๑-๑๘ 

 

หมายเหตุ :   
๑. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชามีกำหนดการสอบเดียวกัน  

ตามวัน และเวลาที่ระบุตามตารางสอบ 
๒. ทุกวิชาจัดการสอบ ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจัดการสอบ

ตามมาตรการการจัดสอบในที่ตั้ง 
๓. การจัดสอบได้รับอนุมัติให้ใช้ห้อง ๓๐๐๑ ขนาด ๑๒๐ ที่นั่ง, ๔๐๐๔ ขนาด ๓๖ ที่นั่ง, ๕๐๐๑ 

ขนาด ๗๐ ที่นั่ง, ๕๐๐๒ ขนาด ๗๐ และ ๕๐๐๓ ขนาด ๓๖ ที่นั่ง ณ อาคารนวมินทราธิราช  โดยจำกัดผู้เข้า
สอบห้องละไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่ง เพื่อรักษาระยะห่างและมีเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำห้องสอบ
อย่างน้อย ๑ คน 

๔. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบลำดับเลขที่สอบตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ ๗ วัน
ก่อนการสอบทางเว็บไซต์ http://law.nida.ac.th/program/๑๖/๗๑ 

 

ข้อ ๒  กำหนดให้การวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการวัดผลในแต่ละ
รายวิชา รายละเอียดปรากฎตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

HP
Typewriter
๑๑



 
 

 

๓ 

ตารางแนบท้าย  
สรุปการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
พุธ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

ห้อง ๔๐๐๔ ช้ัน ๔ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ภาคปกติ) 

อ.สัตยา อรุณธาร ี(๒๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ศ.(พิเศษ)อรรถพล ใหญ่สว่าง (๒๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (๔๐ คะแนน)   
- สอบปลายภาค 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (๒๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในห้อง 

เสาร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

ห้อง ๕๐๐๒ ช้ัน ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครอง
ช้ันสูง 
(ภาคปกติ+พิเศษ) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (๖๕ คะแนน) 
- สอบปลายภาค ๒ ข้อ 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (๓๕ คะแนน) 
- สอบปลายภาค ๑ ข้อ 

 

เสาร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ห้อง ๕๐๐๓ ช้ัน ๓ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 
(ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (๓๕ คะแนน) 
- สอบข้อเขียน ๑ ข้อ  
ดร.ปัญญา อุดชาชน (๓๐ คะแนน) 
- สอบข้อเขียน ๑ ข้อ  
(การสอบสามารถนำตำราเข้าได้) 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (๓๕ คะแนน) 
- รายงานส่งวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕ (๑๖.๐๐ น.) 
- ส่งรายงานที่ llm.report@nida.ac.th 

mailto:llm.report@nida.ac.th


 
 

 

๔ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
เสาร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

ห้อง ๕๐๐๑ ช้ัน ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา 
(ภาคปกติ+พิเศษ) 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (๓๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค  

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (๔๐ คะแนน)   
- เก็บคะแนนในห้องเรียน  
ผศ.ดร.ประพิน นุชเป่ียม (๓๐ คะแนน) 
- รายงาน+นำเสนองาน 

เสาร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

ห้อง ๓๐๐๑ ช้ัน ๑ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะ
พยานช้ันสูง 
(ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (๔๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (๓๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง (๓๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

 

เสาร์ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

ห้อง ๕๐๐๓ ช้ัน ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพนัธุ์ (๓๕ คะแนน) 
- สอบปลายภาค ๒ ข้อ 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (๓๕ คะแนน) 
- รายงาน ส่งรายงานในรูปแบบ PDF ภายใน   
  วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕ (๑๖.๐๐ น.)  
  ส่งรายงานที่ llm.report@nida.ac.th 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (๓๐ คะแนน) 
- รายงานเดี่ยวและการสอบปากเปล่า 

ส่งรายงานวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ (๑๖.๐๐ น.)  
ทางเมล์ bajrawan.n@nida.ac.th  
นำเสนอและสอบปากเปล่า 
วันเสาร์ที่ ๒ ก.ค. ๖๕ (๑๓.๐๐ น.) 

     

mailto:llm.report@nida.ac.th


 
 

 

๕ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
เสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

ห้อง ๕๐๐๑ ชั้น ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง 
(ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (๔๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (๓๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ (๓๐ คะแนน) 
- take home exam   

เสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ห้อง ๕๐๐๑ ชั้น ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง 
(ภาคปกติ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (๖๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ (๔๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 

เสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 
 

ห้อง ๕๐๐๒ ชั้น ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองชั้นสูง 
(ภาคปกต+ิพิเศษ) 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (๓๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (๒๐ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (๓๕ คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว ส่งรายงานในรูปแบบ PDF  
 ภายในวันพุธที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (๑๕ คะแนน) 
- รายงานเดี่ยว ส่งพร้อมข้อสอบ  
  วันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๕ 

เสาร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

ห้อง ๕๐๐๓ ชั้น ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดของรัฐ 
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (๓๕ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ (๓๕ คะแนน) 
- สอบปลายภาค 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (๓๐ คะแนน) 
- รายงานเดี่ยวและสอบปากเปล่า (สอบแล้ว) 
 

เสาร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 
 

ห้อง ๕๐๐๑ ชั้น ๕ 
อาคารนวมินทราธิราช 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคง
ในภูมิภาคอาเซียน 
(ภาคปกต+ิพิเศษ) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (๖๐ คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค ๒ ข้อ 
ศ.(พิเศษ)อรรถพล ใหญ่สว่าง (๔๐ คะแนน) 
- ข้อสอบปลายภาค 

 



 
 

 

๖ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
  ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ 
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (๓๕ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (๓๕ คะแนน)  
- เก็บคะแนนในชั้นเรียน 
อ.ดร.ธเนศ สุจารีกุล (๓๐ คะแนน) 
- take home exam   

  กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ชั้นสูง 
(ภาคปกติ) 

 อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ (๕๐ คะแนน) 
- งานมอบหมาย (๔๐ คะแนน) 
- การมีส่วนร่วม (๑๐ คะแนน) 
ส่งงานผ่าน Teams assignment หรือทาง
อีเมล visakha.phu@nida.ac.th 
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (๕๐ คะแนน) 
- รายงาน+นำเสนอ 

  กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคปกติ) 

 อ.ดร อัญธิกา ณ พิบูลย์ (๓๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในห้อง 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ (๓๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในห้อง 
ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ (๒๐ คะแนน) 
- รายงาน 
ศ.ดร.พินัย ณ นคร (๒๐ คะแนน) 
- รายงาน 



 
 

 

๗ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
  กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ (๓๕ คะแนน) 
- การทำรายงานและการนำเสนอแบบการ
ประชุมโต๊ะกลม 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ (๓๕ คะแนน) 
- การสอบในห้องเรียน ๑๕ คะแนน 
- รายงาน ๒๐ คะแนน 
- ส่งงานผ่าน Teams assignment  
หรือทางอีเมล visakha.phu@nida.ac.th 
ศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสทุธิ์ (๓๐ คะแนน) 
- รายงานในชั้นเรียน (สอบแล้ว) 

  กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
(ภาคปกต+ิพิเศษ) 

 อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ (๔๐ คะแนน) 
- เก็บคะแนนในห้อง ๒๐ คะแนน 
- รายงานและนำเสนอ ๒๐ คะแนน 
ศ.(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทะกะ  (๖๐ คะแนน)                    
- รายงาน (สอบแล้ว) 

  กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ 
(ภาคพิเศษ) 

 ศ.ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์(๓๐ คะแนน) 
- ข้อสอบหลังเรียนเสร็จ take home exam  
  กำหนดส่ง ๒๐ พ.ค. ๖๕  
ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทะกะ (๓๐ คะแนน) 
- รายงานในห้องเรียน (สอบแล้ว) 
 



 
 

 

๘ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา (๔๐ คะแนน) 
- รายงาน และการมีส่วนร่วม (๒๐ คะแนน) 
- นำเสนอในชั้นเรียน (๒๐ คะแนน) 

  กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่าง
ประเทศ 
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม (๗๐ คะแนน) 
- รายงานและการมีส่วนร่วม 
ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล (๓๐ คะแนน) 
- รายงานและการมีส่วนร่วม 

  กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย สาขาวิชาเอกกฎหมาย
มหาชน 
(ภาคปกติ) 

 ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่แจ้งในตาราง
บรรยาย และนำเสนอวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ 

  กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย สาขาวิชาเอกกฎหมาย
มหาชน 
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร และ  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (๑๐๐ คะแนน) 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่แจ้งในตาราง
บรรยาย และนำเสนอวันที่ ๒-๓ ก.ค. ๖๕ 

อาทิตย์ที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
 

จะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย สาขาวิชาเอกกฎหมาย
เพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
(ภาคพิเศษ) 

 ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย (สอบ ๕ มิ.ย. ๖๕) 
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย (สอบ ๕ มิ.ย. ๖๕) 



 
 

 

๙ 

วันที่/เวลา ห้องสอบ วิชา 
วิธีการวัดผลการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

สอบในที่ตั้ง (NIDA) วัดผลโดยรูปแบบอ่ืน 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (๓๐ คะแนน) 
- การคัดลอกวรรณกรรม 

พุธที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ จะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย สาขาวิชาเอกกฎหมาย
เพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
(ภาคปกติ) 

 อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย (สอบ ๘ มิ.ย. ๖๕) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ (๓๐ คะแนน) 
- การคัดลอกวรรณกรรม 

เสาร์ที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

(ระบบ ZOOM) กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย สาขาวิชาเอกกฎหมาย
ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
(ภาคพิเศษ) 
 

 อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ส่งงานผ่าน Teams assignment หรือทาง
อีเมล visakha.phu@nida.ac.th 
ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม (๓๕ คะแนน) 
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา (๓๐ คะแนน) 
- การคัดลอกวรรณกรรม 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกำหนดให้ส่งรายงานที่ 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 (จำนวน 1 ไฟล์) และจะถือเอกสารที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น 

mailto:llm.report@nida.ac.th

