
 
 
 

 
 

ประกาศคณะนติศิาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
เรือ่ง  หลกัเกณฑแ์ละกำหนดการสอบประมวลความรู้ 

สำหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายเพือ่การบรหิาร  
คณะนติศิาสตร ์ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ 

------------------- 
 เพื ่อให้การสอบประมวลความรู ้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื ่อการบริหาร 
เป็นไปโดยมีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถวางแผนการสอบและการสำเร็จ
การศึกษาตามกำหนดระยะเวลา อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๙๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา  
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายเพื ่อการบริหาร ในคราวประชุม ครั ้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื ่อวันที ่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
และกำหนดการสอบประมวลความรู ้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย 
เพื่อการบริหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 
 ๑. กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 
 

ครัง้ที ่
กำหนดการสง่ 
คำรอ้งขอสอบ 
ประมวลความรู ้

วนัประกาศ 
รายชือ่ผูม้สีทิธสิมคัร

สอบ 

วนัสมคัรสอบ 
ประมวลความรู ้

วนัสอบ 
ประมวลความรู ้

วนัประกาศผล 
ประมวลความรู ้

คร้ังที ่ 
๑/๒๕๖๖ 

วันที่ ๓ – ๖  
มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๒ – ๑๔  
มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๘  
มกราคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ 

คร้ังที ่ 
๒/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑ – ๔  
มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๐ – ๑๒  
มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  
มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๖ 

คร้ังที ่ 
๓/๒๕๖๖ 

วันที่ ๒ – ๕  
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ – ๑๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๗  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๑  
มิถุนายน ๒๕๖๖ 

คร้ังที ่ 
๔/๒๕๖๖ 

วันที่ ๓ – ๖  
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๓ – ๑๕  
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

คร้ังที ่ 
๕/๒๕๖๖ 

วันที่ ๔ – ๗  
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๔ – ๑๖  
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  
ตุลาคม ๒๕๖๖ 

คร้ังที ่ 
๖/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑ – ๔  
พฤศจกิายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๙ – ๑๑  
พฤศจกิายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๕  
พฤศจกิายน ๒๕๖๖ 

วันที่ ๒๐  
ธันวาคม ๒๕๖๖ 

 

 ทั้งนี้ ให้บังคับตามกำหนดการข้างต้นโดยเคร่งครัด ในกรณีการส่งคำร้องหรือสมัครสอบเกินกำหนด  ระยะเวลา 
จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้ในครั้งนั้น 

๒. ผู้มีสทิธิสอบ... 
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๒ 
 
 ๒. ผู้มีสิทธิสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๑ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย เพื่อการ
บริหาร ที่ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาคิดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 ๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษาในวิชาที่มีการเรียนการสอนและเป็นการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ 
และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มีผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียน
ครบถ้วน หรือมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ ให้ถือว่าผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะ  
 ๒.๓ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถยื ่นคำร้ องต่อคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ได้ต่อเมื่อมีกำหนดวันสอบป้องกันวิชาการค้นคว้าอิสระหรือสอบ
ป้องกันวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มี
ผลการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารในรายวิชาค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามข้ันตอน
การจัดทำเล่มและบทความเพื่อเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระและจัดทำ CD ก่อนวันประกาศผลการสอบประมวล
ความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 
 ๒.๔ ในกรณีที่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารในรายวิชา
ค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามข้ันตอนการจัดทำเล่มและบทความเพื่อเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระและจัดทำ CD ก่อนวัน
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะ 
 ๒.๕ ในกรณีที่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ แต่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบ
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู ้ได้ ในกรณีดังกล่าว  
คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู ้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื ่อได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือ 
ผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น 
 ๓. การยื่นคำรอ้งขอสอบประมวลความรู้ นักศึกษาย่ืนคำร้องขอสอบประมวลความรู้ตามแบบ สร.๑๒ โดยกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน และให้ส่งคำร้องจากอีเมล์ @stu.nida.ac.th ไปยังอีเมลของหลักสูตร MAGSL@nida.ac.th  
ตามกำหนดเวลาย่ืนคำร้องในข้อ ๑ เท่านั้น  
 ในกรณีที่นักศึกษาเคยสอบประมวลความรู้ผ่านในส่วนใดแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้เฉพาะส่วนที่
ยังสอบไม่ผ่าน 
 คณะนิติศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ตามวันที่ได้
กำหนดไว้ในข้อ ๑ 
 ๔. การสมัครสอบประมวลความรู้ นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสมัครสอบและชำระเงินตามที่
กำหนดระยะเวลาในประกาศนี้เท่าน้ัน โดยสมัครและพิมพ์ใบสมัครที่ http//reg.nida.ac.th คณะนิติศาสตร์จะประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้เมื ่อได้ลงทะเบียนสอบประมวลความรู ้และชำระค่าลงทะเบียนส อบภายใน
กำหนดเวลาเท่านั้น 
 

๕. รายละเอียด... 



๓ 
 
 ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้แบ่งเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ หมวดวิชาหลัก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  กำหนดการสอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
  เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาหลักที่ได้ระบไุว้ใน

หลักสูตร 
 หมวดที่ ๒ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 กำหนดการสอบเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาของหมวดวิชาเอก  โดยให้

นักศึกษาเลือกทำข้อสอบ ๑ ข้อ จากทั้งหมด ๓ ข้อ 
 ๖. การประกาศผลสอบประมวลความรู ้คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้เฉพาะ  ผู้ที่สอบผ่าน
ประมวลความรู้ในแต่ละส่วน โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน  
 ในกรณีที่ผู้สอบประมวลความรู้ที่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค
ปกติ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื่อได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือผล
สอบคอมพิวเตอร์สำหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น 
 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้ตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒ – ๒.๔ และยังไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขการ
สมัครสอบให้ครบถ้วนในวันประกาศผลสอบประมวลความรู้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้ครั้งนั้นเป็นโมฆะ 
 ๗. สถานทีส่อบและรปูแบบการสอบประมวลความรู ้คณะนิติศาสตร์จะแจ้งสถานที่สอบและหอ้งสอบให้ผูส้มคัร
ทราบในวันที่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ 
 ในกรณีที่มีประกาศปิดสถานศึกษาหรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่อาจจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิต พฒนบริหาร
ศาสตร์ได้ คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบประมวลความรู้ในระบบออนไลน์ โดยจะประกาศวิธีการสอบและรูปแบบการ
สอบ และกำหนดการสอบที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ได้ 
 
 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่             ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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