
 

 

 

 

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และก าหนดการสอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

 เพ่ือให้การสอบประมวลความรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปโดยมีมาตรฐานทางวิชาการ 

มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถวางแผนการสอบและการจบการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา 
อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๙๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และก าหนดการสอบประมวลความรู้ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑. ก าหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 
ก าหนดการส่ง 
ค าร้องขอสอบ 

ประมวลความรู้ 

วันประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร
สอบ 

วันสมัครสอบ 

ประมวลความรู ้
วันสอบ 

ประมวลความรู ้
วันประกาศผล 

ประมวลความรู ้

ครั้งที่  
๑/๒๕๖๖ 

วันที่ ๓ - ๖ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๒ - ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๘  

มกราคม ๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ครั้งที่  
๒/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑ - ๔ 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๐ - ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  
มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๖ 

ครั้งที่  
๓/๒๕๖๖ 

วันที่ ๒ - ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ - ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๗  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๑  
มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ครั้งที่  
๔/๒๕๖๖ 

วันที่ ๓ - ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๓ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ครั้งที่  
๕/๒๕๖๖ 

วันที่ ๔ - ๗ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๔ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  
ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ครั้งที่  
๖/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑ - ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๙ - ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๐  

ธันวาคม ๒๕๖๖ 

 
 ทั้งนี้ ให้บังคับตามก าหนดการข้างต้นโดยเคร่งครัด ในกรณีการส่งค าร้องหรือสมัครสอบเกินก าหนด  
ระยะเวลา จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้ในครั้งนั้น 

๒. ผู้มีสิทธิสอบ... 
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๒ 
 

 ๒. ผู้มีสิทธิสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๑ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาคิดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

 ๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษาในวิชาที่มีการเรียนการสอนและเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มี
สิทธิสอบประมวลความรู้ได้ และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มีผล
การศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนครบถ้วน หรือมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ ให้ถือว่าผลการสอบ
ประมวลความรู้ในครั้งท่ีลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  
 ๒.๓ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่อคณบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ได้ต่อเมื่อมีก าหนดวันสอบป้องกันวิชาการค้นคว้า
อิสระหรือสอบป้องกันวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่
ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มีผลการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารในรายวิชา
ค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดท าเล่มและบทความเพ่ือเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระและจัดท า 
CD ก่อนวันประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวลความรู้ในครั้ง
ที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 

 ๒.๔ ในกรณีที่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารใน
รายวิชาค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดท าเล่มและบทความเพ่ือเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระและ
จัดท า CD ก่อนวันประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวลความรู้
ในครั้งท่ีลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 

 ๒.๕ ในกรณีที่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔ แต่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ 
หรือผลสอบคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ ในกรณี
ดังกล่าว คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื่อได้รับผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษหรือผลสอบคอมพิวเตอร์ส าหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น 

 ๓. การยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ตามแบบ     
สร.๑๒ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน และให้ส่งค าร้องจากอีเมล์ @stu.nida.ac.th มายังอีเมลของหลักสูตร 
llm.exam@nida.ac.th ตามก าหนดเวลายื่นค าร้องในข้อ ๑ เท่านั้น  
 ในกรณีที่นักศึกษาเคยสอบประมวลความรู้ผ่านในส่วนใดแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้
เฉพาะส่วนที่ยังสอบไม่ผ่าน 

 คณะนิติศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
ตามวันที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 

 ๔. การสมัครสอบประมวลความรู้ นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสมัครสอบและช าระ
เงินตามที่ก าหนดระยะเวลาในประกาศนี้เท่านั้น โดยสมัครและพิมพ์ใบสมัครที่ http//reg.nida.ac.th คณะ
นิติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้เมื่อได้ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้และช าระ
ค่าลงทะเบียนสอบภายในก าหนดเวลาเท่านั้น 
 

๕. รายละเอียด... 



๓ 
 
 ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้แบ่งเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ หมวดวิชาหลัก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ก าหนดการสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
  เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาหลักที่

ได้ระบุไว้ในหลักสูตร 

 หมวดที่ ๒ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ก าหนดการสอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาของหมวดวิชาเอก 

ในสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในหลักสูตร 

 ๖. การประกาศผลสอบประมวลความรู้ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้เฉพาะ  
ผู้ที่สอบผ่านประมวลความรู้ในแต่ละส่วน โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ ากว่า B 
จึงจะถือว่าสอบผ่าน  
 ในกรณีที่ผู้สอบประมวลความรู้ที่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื่อได้รับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษหรือผลสอบคอมพิวเตอร์ส าหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น 

 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้ตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒ - ๒.๔ และยังไม่ด าเนินการตาม
เงื่อนไขการสมัครสอบให้ครบถ้วนในวันประกาศผลสอบประมวลความรู้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้ครั้ง
นั้นเป็นโมฆะ 

 ๗. สถานที่สอบและรูปแบบการสอบประมวลความรู้ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งสถานที่สอบและห้อง
สอบใหผู้้สมัครทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ 
 ในกรณีที่มีประกาศปิดสถานศึกษาหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งส่งผลให้ไม่อาจจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ได้ คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบประมวลความรู้ในระบบออนไลน์ โดยจะประกาศวิธีการ
สอบและรูปแบบการสอบ และก าหนดการสอบที่แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในข้อ ๕ ได ้

 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที ่          ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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