
ประกาศคณะนิตศิาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบประมวลความรู ้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔  
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

---------------------- 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ออกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ส่วนงานจัดการเรยีน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม การประเมิน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง นั้น 

เพื่อให้การสอบสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการ
ของสถาบัน และเพื ่อให้การจัดการสอบประมวลความรู้ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๔ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และ  
มีมาตรฐานทางวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๑๕๖๔ คณะนิติศาสตร์จึงได้กำหนดเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นการจัดสอบในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Ms Teams โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชา รูปแบบการสอบ และกำหนดการสอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. หมวดวิชาหลัก (๑๐๐ คะแนน) 
สอบวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
แบ่งการสอบเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑.๑  การสอบข้อเขียน (Take Home Exam) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       กำหนดเวลารับข้อสอบในห้องสอบในระบบ Ms Teams เวลา ๐๘.๐๐ น.  
       กำหนดเวลาส่งข้อสอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทางอีเมล์ llm.exam@nida.ac.th 
๑.๒  การสอบปากเปล่า (Oral Examination) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       โดยหลักสูตรจะแจ้งกำหนดการเข้าสอบปากเปล่าให้ทราบในวันสอบ 

๒. หมวดวิชาเอก ... 

mailto:llm.exam@nida.ac.th


๒ 
๒. หมวดวิชาเอก (ตามสาขาวิชาเอก) (๑๐๐ คะแนน) 

สอบวันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
แบ่งการสอบเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๒.๑  การสอบข้อเขียน (Take Home Exam) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
       กำหนดเวลารับข้อสอบในห้องสอบในระบบ Ms Teams เวลา ๑๓.๐๐ น.  
       กำหนดเวลาส่งข้อสอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทางอีเมล์ llm.exam@nida.ac.th 
๒.๒  การสอบปากเปล่า (Oral Examination) (๕๐ คะแนน) 
       กำหนดการสอบ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
       โดยหลักสูตรจะแจ้งกำหนดการเข้าสอบปากเปล่าให้ทราบในวันสอบ 

 

ทั้งนี้ ในการสอบออนไลน์ทั้งสองส่วนข้างต้น ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 
๑. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ แทปแล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่เช่ือมต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต

อย่างเสถียร และสามารถดำเนินการสอบในระบบออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาสอบ  
๒. นักศึกษาต้องเปิดกล้อง และเปิดไมค์ ตลอดระยะเวลาการสอบปากเปล่า และอยู่ ในสถานที่ 

ที่เหมาะสมกับการสอบ เงียบ ปราศจากการรบกวนจากภายนอก ตลอดระยะเวลาที่เข้าสอบ 
๓. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำช้ีแจงในการสอบที่จะได้แจ้งพร้อมข้อสอบโดยเคร่งครัด  
๔. ให้นักศึกษารับข้อสอบ ส่งข้อสอบ เข้าห้องสอบปากเปล่า ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น 

หากไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา กรรมการสอบมีดุลพินิจที่จะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ หรือไม่ตรวจข้อสอบในส่วน
ดังกล่าว 

๕. ในระหว่างการสอบ หากมีข้อติดขัดในการเข้าระบบ หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลต่อการสอบ ให้แจ้ง
มายังหลักสูตรทาง Line Official ทันทีที่ทราบปัญหา ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นกับดุลพินิจของกรรมการสอบ 

๖. การสอบข้อเขียนนักศึกษาสามารถใช้วิธีพิมพ์ (TH Sarabun ขนาด 16 pt) หรือวิธีเขียน และต้อง
ส่งข้อสอบโดยรวมเป็นไฟล์ PDF เพียง 1 ไฟล์ และตั้งช่ือไฟล์เป็นเป็นรหัสนักศึกษาเท่านั้น 

๗. ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิสอบทุกคนเข้าร่วมทดสอบการเข้าระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเข้าระบบออนไลน์ตามลิงค์ที่ได้แจ้งไปยังอีเมล์ของนักศึกษา และ Line Official 

 

อนึ่ง เกณฑ์การประเมินการสอบจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการสอบในระบบปกติ โดยนักศึกษาต้องได้
คะแนนเฉล่ียในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า B ให้สอบใหม่
เฉพาะกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนต่ำกว่า B 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๔


