
 
 

       
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้ 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
  

เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปโดยมีมาตรฐานทางวิชาการ 
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถวางแผนการสอบและการจบการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา 
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๙๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมติที่ประชุมหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 

๑. กำหนดการสอบประมวลความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 
 

คร้ังที่ 
วันส่งคำร้อง 

ขอสอบประมวล
ความรู้ 

วันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ

สมัครสอบ 

วันสมัครสอบ 
ประมวลความรู้ 

วันสอบ 
ประมวลความรู้ 

วันประกาศ 
ผลสอบ 

ประมวลความรู้ 
คร้ังที่  

๑/๒๕๖๕ 
วันที่ ๓ - ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๒ - ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

วันเสารท์ี่ ๒๙  
มกราคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๑ - ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๙ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันเสารท์ี่ ๒๖  
มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐  
เมษายน ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๓/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒ - ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๑ - ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๒  
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๔/๒๕๖๕ 

วันที่ ๔ - ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๓ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๐  
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๔  
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๕/๒๕๖๕ 

วันที่ ๕ - ๘ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๔ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑  
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖  
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๖/๒๕๖๕ 

วันที่ ๑ - ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๙ - ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๑  
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 ทั้งนี้ ให้บังคับตามกำหนดการข้างต้นโดยเคร่งครัด ในกรณีการส่งคำร้องหรือสมัครสอบเกินกำหนด
ระยะเวลา จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้ในครั้งนั้น  
 

๒. ผู้มีสิทธิสอบ ...

๗๖/๒๖๗๔



 

 
๒ 

๒. ผู้มีสิทธิสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  ๒.๑  เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาคิดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
  ๒.๒  ในกรณีที ่นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษาในวิชาที ่มีการเรียนการสอนและเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็น 
ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มี 
ผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนครบถ้วน หรือมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ ให้ถือว่าผลการ
สอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  
  ๒.๓  ในกรณีที่ยังไม่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อ
คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบประมวลความรู้ได้ ต่อเมื่อมีกำหนดวันสอบป้องกันวิชาการ
ค้นคว้าอิสระหรือสอบป้องกันวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น และหากประกาศผลการสอบประมวลความรู้ 
ในครั้งที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่มีผลการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร
ในรายวิชาค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดทำเล่มและบทความเพื่อเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระ
และจัดทำ CD ก่อนวันประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวล
ความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 
  ๒.๔  ในกรณีที่มีผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร
ในรายวิชาค้นคว้าอิสระครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดทำเล่มและบทความเพื่อเผยแพร่ในวิชาการค้นคว้าอิสระ
และจัดทำ CD ก่อนวันประกาศผลการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียน ให้ถือว่าผลการสอบประมวล
ความรู้ในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 

๒.๕  ในกรณีที่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔ แต่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ 
หรือผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู ้ได้  
ในกรณีดังกล่าว คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื่อได้รับผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษหรือผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น 

 ๓. การยื ่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้  นักศึกษายื ่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ตามแบบ  
สร.๑๒ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน และให้ส่งคำร้องจากอีเมล์ @stu.nida.ac.th มายังอีเมล์ของหลักสูตร 
llm.exam@nida.ac.th ตามกำหนดเวลายื่นคำร้องในข้อ ๑ เท่านั้น  

ในกรณีที่นักศึกษาเคยสอบประมวลความรู้ผ่านในส่วนใดแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้
เฉพาะส่วนที่ยังสอบไม่ผ่าน 

คณะนิติศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  
ตามวันที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑ 

๔. การสมัครสอบประมวลความรู้ นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสมัครสอบและชำระเงิน
ตามท่ีกำหนดระยะเวลาในประกาศนี้เท่านั้น โดยสมัครและพิมพ์ใบสมัครที่ http//reg.nida.ac.th  

คณะนิติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้เมื่อได้ลงทะเบียนสอบประมวล
ความรู้และชำระค่าลงทะเบียนสอบภายในกำหนดเวลาเท่านั้น 

 

๕. กำหนดการสอบ ... 

mailto:llm.exam@nida.ac.th
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๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้แบ่งเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
      หมวดที่ ๑  หมวดวิชาหลัก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

         กำหนดการสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
       เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาหลักที่ได้ระบุ 
       ไว้ในหลักสูตร 

     หมวดที่ ๒   หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
         กำหนดการสอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
         เป็นการประมวลความรู้ในรูปแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาของหมวดวิชาเอกในสาขา 

       วิชาเอกท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในหลักสูตร 

 ๖. การประกาศผลสอบประมวลความรู้ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้เฉพาะ 
ผู้ที่สอบผ่านประมวลความรู้ในแต่ละส่วน โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่า B 
จึงจะถือว่าสอบผ่าน  

ในกรณีที่ผู้สอบประมวลความรู้ที่ยังไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ก็ต่อเมื่อได้รับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษหรือผลสอบคอมพิวเตอร์สำหรับภาคปกติแล้วเท่านั้น  
 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้ตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒ - ๒.๔ และยังไม่ดำเนินการตาม
เงื่อนไขการสมัครสอบให้ครบถ้วนในวันประกาศผลสอบประมวลความรู้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้  
ครั้งนั้นเป็นโมฆะ 

 ๗. สถานที่สอบและรูปแบบการสอบประมวลความรู้ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งสถานที่สอบและ 
ห้องสอบให้ผู้สมัครทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ 

ในกรณีที่มีประกาศปิดสถานศึกษาหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งส่งผลให้ไม่อาจจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ได้ คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบประมวลความรู้ในระบบออนไลน์ โดยจะประกาศวิธีการสอบ
และรูปแบบการสอบ และกำหนดการสอบที่แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในข้อ ๕ ได้ 

 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
              (รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
             คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


