
 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรปูแบบการวัดผลและเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล ่

สำหรบันักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) 

 
 ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้มีประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผลและเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล่  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ซึ่งส่งผลให้มีการจำกัดการใช้พื้นที่ในสถานศึกษา การจำกัด
การเดินทางระหว่างจังหวัด และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงขอเปลี่ยนแปลง
กำหนดการสอบและรูปแบบการวัดผล นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฎตามตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
(ฉบับที่ ๔) ที่ได้แนบมานี ้
 
 ทั ้งนี ้ กำหนดการวัดผลในรายวิชาอื ่น  ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวัดผลและเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ
ไล่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที ่ ๓)   
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๖    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



ตารางสอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) 
วันที่/เวลา/สถานที่ วิชา รายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบ 

ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 
สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 

สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 
เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา  ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
take home exam ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
รับข้อสอบวันที ่๑๐ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ในระบบ MS Teams 
ส่งข้อสอบวันที่ ๓ ก.ค. เวลา ๑๔.๐๐ น. 
(ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมในคำชี้แจง
เกี่ยวกับการสอบ) 
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 
take home exam 1 ข้อ  
(30 คะแนน) 

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
นำเสนองาน (30 คะแนน) 
ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒกิุล 
เก็บคะแนนในหอ้งเรียน  
(40 คะแนน) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต  
รายงาน (เฉพาะภาคพิเศษ)  
(๓๐ คะแนน)  

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 
 
 

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
take home exam (35 คะแนน) 
รับข้อสอบ 10 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. 
ส่งข้อสอบ 13 ก.ค. 64 เวลา 16.00 น. 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
take home exam ๒ ข้อ (๖๕ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๑๐ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐. น. 
ส่งข้อสอบ ๑๐ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
(ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมในคำชี้แจง
เกี่ยวกับการสอบ) 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนต ิ
take home exam (35 คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
take home exam ๒ ข้อ  
(๖๕ คะแนน) 
 

 



วันที่/เวลา/สถานที่ วิชา รายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

เสาร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔  
(13.00-16.00 น.) 
 
 

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ของรัฐ 
 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 
Take home exam ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๑๐ ก.ค.๖๔ ๐๙.๐๐ น. 
ส่งข้อสอบ ๑๐ ก.ค.๖๔ ๑๖.๐๐ น. 
รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
Take home exam ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๑๐ ก.ค.๖๔ ๐๙.๐๐ น. 
ส่งข้อสอบ ๑๐ ก.ค.๖๔ ๑๖.๐๐ น. 
(ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมในคำชี้แจง
เกี่ยวกับการสอบ) 
 
 

รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 
Take home exam ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
Take home exam ๒ ข้อ(๓๕ คะแนน) 
 

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

พุธ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนญูและ
สถาบันการเมืองชั้นสูง 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน ์ กุลสุจริต 
take home exam ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์  
take home exam ๒ ข้อ (๓๕ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๑๔ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐. น. 
ส่งข้อสอบ ๑๔ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
(ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมในคำชี้แจง
เกี่ยวกับการสอบ) 

ผศ.ดร.อมรรัตน ์ กุลสุจริต 
take home exam ๑ ข้อ  
(๓๐ คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์  
take home exam ๒ ข้อ  
(๓๕ คะแนน) 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
รายงาน (๓๕ คะแนน) 



วันที่/เวลา/สถานที่ วิชา รายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

เสาร์ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพจิารณาคดี
ปกครองชั้นสูง 
 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ 
take home exam ๑ ข้อ (๓๕ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๑๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ส่งข้อสอบ  ๒๐ ก.ค ๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
take home exam 
รับข้อสอบ ๑๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ส่งข้อสอบ  ๑๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

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

ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 
รายงานสง่วันทีส่อบ(๑๕ คะแนน) 
 
หมายเหตุ ให้สง่รายงานในส่วนของ 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  (๑๕ 
คะแนน) วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๔ภายใน
เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ส่งทางเมล์ llm.exam@nida.ac.th 

อาทิตย์ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(13.00-16.00 น.) 
(สอบในที่ตั้ง NIDA) 

กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทาง
รัฐธรรมนูญ 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน ์ กุลสุจริต 
ข้อสอบ Open book ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
(อนุญาตให้ Open book เอกสารที่เป็น
กระดาษเท่านั้น) 
อ.ดร.ปัญญา  อดุชาชน 
ข้อสอบ ๑ ข้อ (๓๐ คะแนน) 

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

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



วันที่/เวลา/สถานที่ วิชา รายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบ 
ตามวัน และเวลา และระบบทีก่ำหนด 

สรุปวิธีการวัดผลการศึกษา 
สอบ วัดผลรูปแบบอื่น 

พุธ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 
 
 

กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการ
พัฒนา 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
take home exam ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
รับข้อสอบ ๒๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ส่งข้อสอบ ๒๑ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

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

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
รายงานและนำเสนอ  
(15 คะแนน) 
ผศ.ดร.ธีทัต ชวศิจินดา 
นำเสนอผลงานและการมีส่วนรว่ม 
ในชั้นเรยีน (30 คะแนน) 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สนัตะพันธุ ์
รายงาน (20 คะแนน) 

พุธ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 

กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาชั้นสูง 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Take home exam ๑ ข้อ 
รับข้อสอบ ๒๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐. น. 
ส่งข้อสอบ ๒๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
( ๒๐ คะแนน ) 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
ข้อสอบ Take home exam ๑ ข้อ 
( ๒๐ คะแนน ) 

อ.ดร.ธนทัเทพ เธียรประสิทธิ ์
รายงาน (๒๐ คะแนน)  
อ.ดร.อญัธิกา ณ พิบูลย ์
เก็บคะแนน (๒๐ คะแนน) 
อ.สัตยา อรุณธาร ี
รายงาน (๔๐ คะแนน) 

 


