
 

 

 

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้มีประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบไล่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 
๑๙ ซึ่งส่งผลให้มีการจำกัดการใช้พื้นที่ในสถานศึกษา การจำกัดการเดินทางระหว่างจังหวัด และ
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจำวิชาจึงได้กำหนดให้มีการวัดผลการสอบปลายภาค ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น
ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ การวัดผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำ  
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล่ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดตารางสอบ 
ประจำภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฎตามตารางสรุปการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ที่ได้แนบมานี้  

 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓   ๒ 

สรุปตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันที่/เวลา/สถานที ่ วิชา รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

อังคาร 1 มิ.ย. 2564 
(09.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 
 
 

กม 7904 การระงับข้อ
พิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์  
take home exam (30 คะแนน)  
ข้อสอบ 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ 
รับข้อสอบวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 9.00 น. ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ 10 มิ.ย. เวลา 16.00 น. 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงเก่ียวกับการสอบ)  

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์  
take home exam (30 คะแนน) 

ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยนันทกะ (สอบแล้ว) 
take home exam (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
นำเสนอและมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
(40 คะแนน) 

เสาร์ 12 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 

กม 7902 กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ 
take home exam 1 ข้อ (35 คะแนน) 
รับข้อสอบวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 16.00 น. 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงเก่ียวกับการสอบ) 

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ 
take home exam 1 ข้อ (35 คะแนน) 

อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ 
รายงาน (15 คะแนน) 
ทดสอบในห้อง (20 คะแนน) 
ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ 
ทำรายงานและ present (30 คะแนน) 

เสาร์ 19 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 

กม 7901 กฎหมาย
ลักษณะพยาน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (30 คะแนน)  
อ.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 
ข้อสอบ Open book 2 ข้อ (30 คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น)  

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (30 คะแนน)  
อ.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 
ข้อสอบ Open book 2 ข้อ (30 คะแนน) 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (40 คะแนน) 
 
 

เสาร์ 19 มิ.ย. 2564 
(09.00-16.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 

 

กม 7914 กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ ์
take home exam 2 ข้อ (35 คะแนน) 
รับข้อสอบวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 9.00 น. ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 16.00 น. 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงเก่ียวกับการสอบ) 

อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ ์
take home exam 2 ข้อ (35 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
take home exam 1 ข้อ (20 คะแนน) 
(รับข้อสอบวันที่ 29 พ.ค.) 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
รายงาน (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
รายงาน (15 คะแนน) 
 



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓   ๓ 

วันที่/เวลา/สถานที ่ วิชา รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

พุธ 23 มิ.ย. 2564 
(10.00-12.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 
พฤหัสบดี 24 ม.ิย.2564 
(09.00-12.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 

กม 6001 สังคมวิทยากับ
กฎหมายการพัฒนา  

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 1 ข้อ (20 คะแนน) 
 
 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ ์
สอบปากเปล่า 1 ข้อ (15 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 1 ข้อ (20 คะแนน) 
 
 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ ์
สอบปากเปล่า 1 ข้อ (15 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รายงานและนำเสนอ (15 คะแนน) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
นำเสนอผลงานและการมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียน (30 คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ ์
รายงาน (20 คะแนน) 

เสาร์ 26 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7101 นิติปรัชญา ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 

ผศ.ดร.ประพิน นชุเปี่ยม 
นำเสนองาน (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล 
เก็บคะแนนในห้องเรียน (40 คะแนน) 

เสาร์ 26 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7202 กฎหมาย
ปกครองชั้นสูง 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 2 ข้อ (70 คะแนน) 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 2 ข้อ (70 คะแนน) 

 

เสาร์ 26 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7912 กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดของรัฐ 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
ข้อสอบ 2 ข้อ (35 คะแนน) 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
ข้อสอบ 2 ข้อ (35 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รายงาน (20 คะแนน) 
สอบปากเปล่า 1 ข้อ (15 คะแนน) 

พุธ 30 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7102 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองชั้นสูง 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์  
ข้อสอบ 2 ข้อ (35 คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์  
ข้อสอบ 2 ข้อ (35 คะแนน) 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
รายงาน (35 คะแนน) 



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓   ๔ 

วันที่/เวลา/สถานที ่ วิชา รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

พุธ 30 มิ.ย. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7106 ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาชัน้สูง 

อ.สัตยา  อรุณธารี 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน)  
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (20 คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น) 

อ.สัตยา  อรุณธารี 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน)  
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (20 คะแนน) 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (20 คะแนน)  
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
เก็บคะแนน (20 คะแนน) 
อ.สัตยา อรุณธารี 
รายงาน (10 คะแนน) 

ศุกร ์2 ก.ค. 2564  
(09.00-16.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 

กม 7103 กฎหมายแพ่ง
ลักษณะสัญญาและลักษณะ
ละเมิดชั้นสูง 

ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ 
take home exam 2 ข้อ 
ข้อละ 20 คะแนน (รวม 40 คะแนน) 
รับข้อสอบวันที่ 2 ก.ค. เวลา 9.00 น. ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ 2 ก.ค. เวลา 16.00 น. 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงเก่ียวกับการสอบ) 

ผศ.ดร.เกียรติพร  อำไพ 
take home exam 2 ข้อ 
ข้อละ 20 คะแนน (รวม 40 คะแนน) 
ศ.ดร.พินัย ณ นคร  
take home exam (30 คะแนน) 

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
รายงานการค้นคว้าอิสระและนำเสนอ
ผลงาน (30 คะแนน) 

เสาร์ 3 ก.ค. 2564 
(1300-15.00 น.) 
ระบบ Ms Teams 

กม 7104 กฎหมายอาญา
ชั้นสงู (เฉพาะภาคพิเศษ) 

อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพฒัน์ 
take home exam 1 ข้อ (40 คะแนน) 
รับข้อสอบวันที่ 3 ก.ค. เวลา 13.00 น. ในระบบ Ms Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ 3 ก.ค. เวลา 15.00 น. 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงเก่ียวกับการสอบ) 

อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพฒัน ์
take home exam 1 ข้อ (40 คะแนน) 
 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (30 คะแนน) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
เก็บคะแนนในห้องเรียน 
(30 คะแนน) 

เสาร์ 3 ก.ค. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7909 หลักกฎหมาย
เก่ียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (20 คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น) 
อ.ดร.ปัญญา  อุดชาชน 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (20 คะแนน) 
อ.ดร.ปัญญา  อุดชาชน 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
presentation exam (15 คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รายงาน (35 คะแนน) 
 



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓   ๕ 

วันที่/เวลา/สถานที ่ วิชา รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

เสาร์ 3 ก.ค. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7204 กฎหมายวิธี
พิจารณาคดปีกครองชั้นสูง 

อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (35 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 1 ข้อ (20 คะแนน) 

อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (30 คะแนน) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ข้อสอบ 1 ข้อ (35 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ 1 ข้อ (20 คะแนน) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
รายงานส่งวนัที่สอบ (15 คะแนน) 

เสาร์ 3 ก.ค. 2564 
(13.00-16.00 น.) 
สอบในที่ตั้ง (NIDA) 
 

กม 7932 กฎหมาย
เก่ียวกับการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และ
ความร่วมมือทางความมัน่คง
ในภูมิภาคอาเซียน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (40 คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น) 
 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Open book 1 ข้อ (40 คะแนน) 
 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (60 คะแนน) 

เก็บคะแนนในห้อง กม 7405 กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

 อ.ดร.ธเนศ  สุจารีกุล (สอบแล้ว) 
take home exam (30 คะแนน) 
 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
นำเสนองาน (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
นำเสนองาน (40 คะแนน) 

เก็บคะแนนในห้อง กม 7104 กฎหมายอาญา
ชั้นสงู 
(ภาคปกติ) 

  อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (60 คะแนน) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
เก็บคะแนนในห้องเรียน (40คะแนน) 

เก็บคะแนนในห้อง กม 7105 กฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ชัน้สงู  

  อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ 
บทความ (20 คะแนน) 
เก็บคะแนนในห้อง (20 คะแนน) 
นำเสนองาน (10 คะแนน) 
ผศ.ดร.ประพิน นชุเปี่ยม 
รายงาน (50 คะแนน) 



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓   ๖ 

วันที่/เวลา/สถานที ่ วิชา รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

เก็บคะแนนในห้อง กม 7501 กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ศ.(พิเศษ)วิชัย อริยะนนัทกะ (สอบแล้ว) 
take home exam (40 คะแนน) 
 

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ 
นำเสนองาน (20 คะแนน) 
รายงาน (20 คะแนน) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ 
เก็บคะแนนในห้อง (20 คะแนน) 

เก็บคะแนนในห้อง กม 7936 กฎหมายภาษี
ระหว่างประเทศและการ
วางแผนภาษ ี
 

  ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม 
นำเสนอ และรายงาน (70 คะแนน) 
ศ.ดร.ศุภลักษณ์  นุชเปี่ยม 
รายงาน (30 คะแนน) 

 

 

 

 

 


