
  
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ในเร่ืองการลงทะเบียนและ
การสอบวัดคุณสมบัติตามข้อก าหนดให้หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นไปอย่างถูกต้อง  เรียบร้อย มีความ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาในหลักสูตร  
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๓๓ และ
ข้อ ๗๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรออก
ประกาศการลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไว้ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ ประกาศฉบับน้ีเรียกว่า ประกาศคณะนิติศาสตร์ เร่ือง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติ
และการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข้อ ๒  ให้ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓  ในประกาศน้ี  
“การลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี การลงทะเบียนเข้าเรียน

เพื่อหน่วยกิต การลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อร่วมฟัง การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ 
“การสอบคุณสมบัติ” หมายถึง กระบวนการทดสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าก่อนการ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก เพื่อวัดระดับความพร้อมและคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการเข้าสู่
กระบวนการเร่ิมต้นในการท าวิทยานิพนธ์  

“การสอบวิทยานิพนธ์” หมายถึง การสอบหัวข้อ การสอบเค้าโครง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์  

“คณะกรรมการสอบคุณสมบัติ” หมายถึง คณะกรรมการสอบที่ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ทดสอบและประเมินผลการสอบคณุสมบตัิ 

“คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์” หมายถึง อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นคณะกรรมการสอบ เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติดุษฎีบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ 

๘๖/๒๕๖๔



-๒- 

“อาจารย์ผู้ ให้ค าแนะน า” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้ รับการมอบหมายจากที่ป ระชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์
ก่อนการมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

“อาจารย์ที่ป รึกษา” หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้ รับการอนุมัติและแต่งตั้งจากที่ประชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรภายหลังจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ในเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตเข้ามา เป็น
นักศึกษาแบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ 

“นักศึกษาแบบ ๑.๑” หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยไม่ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิต และ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ซึ่ งหลักสูตร
ก าหนดให้ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังในรายวิชาใดวิชาหน่ีง และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม  

“นักศึกษาแบบ ๒.๑” หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตควบคู่กับ
การท าวิทยานิพนธ์  

“นักศึกษาแบบ ๒.๒” หมายถึง  นักศึกษาแบบเรียนปริญญาโทควบปริญญาเอก  ซึ่งเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
และลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิต ควบคู่กับการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร นิติศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต  

“วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน” หมายถึง รายวิชาที่เป็นการลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิตเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อก าหนดการรับเข้าศึกษาของหลักสตูร  

 
หมวด ๑ 

การแยกประเภทนักศึกษา 
 
ข้อ ๔ (การแยกประเภทนักศึกษาแบบ ๑.๑) นักศึกษาแบบ ๑.๑ ตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังน้ี  
          ๔.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และไม่ต้องลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 ๔.๒  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แต่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 ๔.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต  แต่หลักสูตรก าหนดให้ตอ้งลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าร่วมฟังในรายวิชาใดวิชาหน่ีง
โดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือไม่ก็
ตาม 

ข้อ ๕ (การแยกประเภทนักศึกษาแบบ ๒.๑) นักศึกษาแบบ ๒.๑ ตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

๕.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตควบคู่กับการท าวิทยานิพนธ์ 
และต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 



-๓- 

๕.๒  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตควบคู่กับท าวิทยานิพนธ์  
แต่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ข้อ ๖ (การแยกประเภทนักศึกษาแบบ ๒.๒) นักศึกษาแบบ ๒.๒ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบเรียน
รายวิชาในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทควบหลักสตูรระดับปริญญาเอก ซึ่งแบ่งแยกนักศกึษาออกเปน็ ๒ ประเภท ดังน้ี 

๖.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต โดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิต ควบคู่กับการท า
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

๖.๒  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต โดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิต  ควบคู่กับการท า
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แต่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

หมวด ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 

ส่วนที่ ๑ 
ล าดับการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ ๗ (การก าหนดล าดับการลงทะเบียนแยกตามประเภทนักศึกษา แบบ ๑.๑)  เมื่อนักศึกษาได้ผ่าน

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แบบ ๑.๑ ของหลักสูตรตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ลงทะเบียน 
ตามที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละประเภทของนักศึกษา ดังต่อไปน้ี   

 ๗.๑  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และได้รับการยกเว้นไม่
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามล าดับ ดังน้ี การลงทะเบียนภาษาอังกฤษ
กฎหมาย การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ส่วนที่เหลืออย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

 ๗.๒  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยได้รับการยกเว้นไม่
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แต่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในเทอมหน่ึงเทอมใดก่อน
จบการศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามล าดับ ดังน้ี การลงทะเบียนภาษาอังกฤษกฎหมาย การลงทะเบียน
สอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่ เหลืออย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

 ๗.๓  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยได้รับการยกเว้นไม่
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต  แต่หลักสูตรก าหนดให้ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าร่วมฟังในรายวิชาใด
วิชาหน่ีงโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ในเทอมหน่ึงเทอมใดก่อนจบการศึกษา หรือไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ตาม ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนตามล าดับ ดังน้ี การลงทะเบียนเข้าร่วมฟังในรายวิชา การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ การ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่เหลืออย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๖ หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๘ (การก าหนดล าดับการลงทะเบียนแยกตามประเภทนักศึกษา แบบ ๒.๑) เมื่อนักศึกษาได้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แบบ ๒.๑ ของหลักสูตรตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตควบคู่กับการท าวิทยานิพนธ์ และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามล าดับ ดังน้ี การ



-๔- 

ลงทะเบียนเรียนไม่ว่าจะเพื่อหน่วยกิตหรือไม่ก็ตาม การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ส่วนแรก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่เหลืออยา่งน้อยภาคการศึกษาละ ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกติ 

ข้อ ๙ (การก าหนดล าดับการลงทะเบียนแยกตามประเภทนักศึกษา แบบ ๒.๒)  เมื่อนักศึกษาได้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่แบบ ๒.๒ ของหลักสูตรตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาส ตร  
ดุษฎีบัณฑิตควบคู่กับการท าวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามล าดับ ดังน้ี การลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดย
ไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิตในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต การลงทะเบียน
สอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่ เหลืออย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๐ (การลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน) ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตามข้อก าหนดและโครงสร้างของหลักสูตร เว้นแต่จะได้ยื่นผลการสอบคะแนนภาษาภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี ตาม
ข้อก าหนดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ข้อก าหนดของคณะภาษาและการสื่อสาร และตามข้อบังคับสถาบนั
ว่าด้วยการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาแบบ ๑.๑ ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ เฉพาะ
กรณีของนักศึกษาผู้ซึ่งเคยมีสถานะเป็นนักศึกษาเก่าของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แต่พ้นสภาพด้วยหน่ึง
เหตุใดตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษา และได้สมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของหลักสู ตร  
อาจลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อขอยกเว้นการเรีย นวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ภายหลัง  

การยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตามความในวรรคสอง หาเป็นเหตุยกเว้นการ
ลงทะเบียนอย่างหน่ึงอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษก็ดี 
การไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษก็ดี  ห รือแม้แต่การไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของการส าเร็จ
การศึกษาของสถาบันแต่อย่างใดไม่ 

อน่ึง กรณีนักศึกษาใหม่ผู้ใดซึ่งผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร และไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษในการยื่น
สมัครเข้าศึกษา แต่มีผลการศึกษารับรองว่าได้ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา จาก
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
และเป็นสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ให้การรับรอง นักศึกษาผู้น้ัน
อาจท าร้องยื่นต่อคณะภาษาและการสื่อสาร เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นการลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิต ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตก็ได้ ทั้งน้ี ในการอนุมัติให้ยกเว้น
การลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิตในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการยกเว้นการลงทะเบยีนเพือ่
หน่วยกิตในรายวิชาภาษาอังกฤษกฎหมายตามที่ไดก้ าหนดไว้ในหลกัสตูรแต่อยา่งใด  
  



-๕- 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพ การลาพักการศึกษา และการสอบคุณสมบัติ 

 
ข้อ ๑๑ (การลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา) ให้นักศึกษาท าการลงทะเบียนอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่

ก าหนดไว้ในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต่อเน่ืองกันทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมีผลให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามจ านวนหน่วยกติที่
ได้ก าหนดไว้ คณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนนอกเหนือไปจากที่ไดก้ าหนดไว้ในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ 
แล้วแต่กรณีก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศสถาบันว่าด้วยข้อบังคับการศึกษา   

ข้อ ๑๒ (การลงทะเบียนรักษาสถานภาพและการลาพักการศึกษา) ในกรณีที่นักศึกษาผู้ใดผู้ห น่ีงมี
เหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งไม่สามารถท าการลงทะเบียนในภาคการศึกษาใด ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการนับหน่วยกิต
หรือไม่ก็ตาม ให้นักศึกษาผู้น้ันท าการลงทะเบียนรักษาสถานภาพ พร้อมยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดี 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนดไว้ในขอ้บังคับว่าด้วยการศึกษา  

กรณีที่นักศึกษาผู้ใดผู้หน่ีงซึ่งได้ท าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับของสถาบัน ให้นักศึกษาผู้น้ันท าการการลงทะเบียนรักษาสถานภ าพจนกว่าจะจบ
การศึกษา 

อน่ึง ในการลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เสนอค าร้องและ
ท าการลงทะเบียนรักษาสถานภาพไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาตามที่ประกาศ
ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอาจท าการลงทะเบียน
ภายหลังก าหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ก าหนดเวลาก็ดี การลงทะเบียนก็ดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา 

ข้อ ๑๓ (การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาแบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และ ๒.๒) การ
ลงทะเบียนสอบคุณสมบัตขิองนักศึกษาในหลักสูตรให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๑๓.๑  การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแบบ ๑.๑ ตามข้อ ๗.๑ และ ข้อ ๗.๒ จะท า
ได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการลงทะเบียน อย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา  

ในกรณีนักศึกษาแบบ ๑.๑ ที่เข้าศึกษาตามข้อ ๗.๓ จะลงทะเบียนสอบคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อได้
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าร่วมฟังหรือสอบผ่านในรายวิชาที่ก าหนดไว้เปน็เงื่อนไขส าหรับการรับเข้าศึกษาต่อแล้ว 

๑๓.๒ การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแบบ ๒.๑ จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการ
ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินในรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดไว้อย่างน้อยสองภาค
การศึกษา 

๑๓.๓ การลงทะเบียนสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแบบ ๒.๒ จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และผ่านการประเมิน
ในรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดไว้อย่างน้อยสีภ่าคการศึกษา 

ข้อ ๑๔ (วิธีการลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ) การลงทะเบียนสอบการสอบคุณสมบัติให้กระท าโดย
วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนด  
  



-๖- 

หมวด ๓ 
การสอบคุณสมบัติและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ส่วนที่ ๑ 
กระบวนการสอบคุณสมบัติ 

 
ข้อ ๑๕ (ก าหนดการจัดสอบคุณสมบัติ) ให้ก าหนดการจัดสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตร  

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นไปตามที่คณะนิติศาสตร์ประกาศก าหนด  
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบตามประกาศก าหนดในวันและเวลาดังกล่าวตามวรรคหน่ึง  

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวันสอบขึ้นใหม่ โดยต้องประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อน  
วันสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันนับตั้งแต่วันลงนามในประกาศก าหนดวันสอบใหม่ 

ข้อ ๑๖ (วิธีการสอบคุณสมบัติ) การสอบคุณสมบัติให้ด าเนินการสอบโดยใช้วิธีการสอบข้อ เขียน  
ทั้ง ๒ หมวดวิชาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ ซึ่งเป็นการออกข้อสอบโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบในแต่ละหมวดวิชาตามที่หลักสูตรประกาศก าหนด  ทั้งน้ี ในการสอบ
คุณสมบัติดังกล่าวจะต้องสอบผา่นทั้งสองหมวดวชิา 

ในกรณีที่ นักศึกษาผู้ใดสอบคุณสมบัติด้วยวิธีการสอบข้อ เขียนไม่ผ่านหมวดวิชาหน่ึงวิชาใด  
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบนักศึกษาผู้น้ันใหม่ เฉพาะแต่หมวดวิชาที่สอบไม่ผ่านดังกล่าวได้โดยใช้วิธีการ
สอบปากเปล่า  

ข้อ ๑๗ (รายวิชาที่ต้องสอบคุณสมบัติ) ในการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏี
บัณฑิต ให้ด าเนินการทดสอบและประเมินผล ๒ หมวดวิชา ดังน้ี หมวดวิชาที่ ๑ ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยการ
ประเมินทักษะและความสามารถในด้านการวิเคราะห์กฎหมายกับการพัฒนา และหมวดวิชาที่ ๒ ซึ่งเป็นหมวด
ที่ว่าด้วยการประเมินทักษะและความสามารถในด้านการวิจัย  

ข้อ ๑๘ (สิทธิและก าหนดระยะเวลาที่จะต้องสอบคุณสมบัติ) การสอบคุณสมบัติของนักศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการสอบให้ผ่านภายใน ๒ ปีการศึกษา นับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งน้ี 
ระยะเวลาในการสอบคุณสมบัติไม่สามารถด าเนินการขอขยายระยะเวลาได้แต่อยา่งใด  

ในการสอบคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง นักศึกษาจะต้องท าการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
และรอบการสอบตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศก าหนด  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้นักศึกษาผู้ใดผู้ห น่ึงไม่สามารถสมัครสอบคุณสมบัติได้ทันภาย ใน
ก าหนดเวลาการสอบตามรอบที่ประกาศก าหนด คณะอาจประกาศก าหนดการสอบคุณสมบัติรอบพิเศษขึ้นได้ 
ทั้งน้ี การสอบดังกล่าวต้องไม่ด าเนินการเกินไปกว่าก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง  
 
  



-๗- 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๑๙ (การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรกของนักศึกษาจะ

ท าได้ก็ต่อเมื่อ นักศึกษาได้สอบผ่านการสอบคุณสมบัติในทุกหมวดวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ 
แล้วเท่าน้ัน 

ข้อ ๒๐ (การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขยายระยะเวลา ) เมื่อนักศึกษาได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรกแล้ว นักศึกษาจะต้องท าการสอบหัวข้อและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้อง
ได้รับอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา นับแต่วันที่สอบคุณสมบัติผ่าน ทั้งน้ี ในการค านวณนับเวลาที่จะต้องได้รับ
อนุมัติผลการสอบภายใน ๒ ภาคการศึกษาดังกล่าว มิให้นับรวมภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหน่ึงในการคิดค านวณนับ
แต่อย่างใด 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึง โดยมีเหตุจ าเป็นและสมคว ร 
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจสั่งการให้มีการขยายระยะเวลาการสอบหวัขอ้
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้คร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา  

ในการเสนอค าร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่น  
ค าร้องต่อหลักสูตรไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาตามที่ประกาศก าหนดไว้ ใน
ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร ทั้งน้ี ก าหนดเวลาก็ดี การยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาตามความในวรรคหน่ึง  
ก็ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา 

ข้อ ๒๑ (การสิ้นสภาพนักศึกษาเน่ืองจากไม่สามารถสอบตามก าหนดเวลา) ในกรณีที่นักศึกษาผู้ใด  
ผู้หน่ึงไม่สามารถสอบคุณสมบัติให้ผ่านตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ ก็ดี หรือไม่สามารถสอบหัวข้อและสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ ก็ดี ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา ในหมวด ๑๓ เร่ืองสภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๒ (การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองจะท าได้ก็
ต่อเมื่อ นักศึกษาได้ท าการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
และคณบดี และต้องลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี ในการลงทะเบียนให้การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองเหลอืให้ถอืปฏบิัติตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙  

อน่ึง ก าหนดเวลาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองที่เหลือแต่ละภาคให้ลงทะเบียนภายใน ๑ เดือน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษา 

 
 
 
 

  



-๘- 

หมวดที่ ๔ 
กระบวนการและวิธีการจัดสอบวทิยานิพนธ์ 

ส่วนที่ ๑ 
กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๒๓ (การเสนอเร่ืองการสอบและการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)  ให้อาจารย์ที่ป รึกษา

วิทยานิพนธ์เสนอเร่ืองการจัดสอบวิทยานิพนธ์  และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ในการสอบวิทยานิพนธ์ให้หลักสูตรจัดให้มีการประกาศในเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ (http://law.nida.ac.th) 
หรือเฟซบุ๊กคณะนิติศาสตร์ (LawNIDA) และระบุรายละเอียดการแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการฟัง ก าร
สอบและให้ส่งข้อมูลการสอบไปยงักองบริการการศึกษา 

ข้อ ๒๔ (ก าหนดการและระยะเวลาในการวางเล่มวิทยานิพนธ์) ให้นักศึกษาวางเล่มวิทยานิพนธ์ตาม
จ านวนของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน พร้อมทั้งเสนอแบบค าร้อง
ขอสอบวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และก าหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี ในการส่งวิทยานิพนธ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการสอบให้ด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วันก่อนถึงก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์  

ข้อ ๒๕ (สถานที่และวิธีการวางเล่มสอบวิทยานิพนธ์) ให้นักศึกษาผู้สอบมีหน้าที่ในการวางเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับใช้สอบดว้ยตนเอง ณ ที่ท าการของหลักสูตร  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรนักศึกษาอาจส่งเล่มวิทยานิพนธ์ดังกล่าวผ่านระบบไปรษณีย์ ระบบ
ขนส่งเอกชน ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสาร หรือในรูปแบบอื่นใด มายังหลักสูตร โดยประสานงานกับนักวิชาการศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการจัดส่ง และให้นักศึกษาส่งหลักฐานการจัดส่งมายังหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
เอกสาร 

ในกรณีที่ ไม่อาจด าเนินการได้ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองได้ ให้นักศึกษาผู้สอบแจ้ง
ข้อขัดข้องต่อผู้อ านวยการหลักสูตรเพื่อวินิจฉัย ทั้งน้ี ผู้อ านวยการหลักสูตรอาจอนุญาตให้ใช้วิทยานิพนธ์ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในการสอบก็ได้ 

ข้อ ๒๖ (การประกาศรายชื่อและหัวข้อในการสอบวิทยานิพนธ์) ให้หลักสูตรประกาศชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันและรายชื่อผู้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบเป็นรายสัปดาห์ และ
ต้องเปิดให้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ในการร่วมฟังการสอบดังกลา่ว  

ให้ผู้มีความประสงค์จะร่วมฟังการสอบป้องกันแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบ  
ที่หลักสูตรก าหนดต่อผู้อ านวยการหลักสูตรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วันท าการ และให้หลักสูตรแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการสอบไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของผูส้อบป้องกันวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบเร่ิมต้น 

ข้อ ๒๗ (ล าดับการสอบวิทยานิพนธ์) ให้การสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดของหลกัสูตรต้องท าการ
สอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๓ คร้ังตามล าดับดังต่อไปน้ี   

๒๗.๑  การสอบคร้ังที่ ๑ เป็นการการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
๒๗.๒  การสอบคร้ังที่ ๒ เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
๒๗.๓  การสอบคร้ังที่ ๓ เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 

การสอบวิทยานิพนธ์ตามความในวรรคหน่ึงและเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมใน
ล าดับการสอบหน่ึงการสอบใดได้อีกกไ็ด้ ทั้งน้ี ให้การสอบดังกล่าวด าเนินการได้อีกไม่เกิน ๑ คร้ัง 



-๙- 

ข้อ ๒๘ (ส่วนประกอบและการสอบวิทยานิพนธ์) การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปน้ี 

๒๘.๑  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบด้วยวาจาและสื่อสารสนเทศ เพื่อประเมิน
กรอบแนวคิดการท าวิทยานิพนธ์ (Conceptual Paper) ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าปก ชื่อวิทยานิพนธ์ สารบัญ 
บทน า บททบทวนวรรณกรรม บทศึกษากฎหมายต่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ บรรณานุกรม ทั้งน้ี เน้ือหาที่ใช้
สอบไม่เกิน ๑๐๐ หน้ากระดาษเอสี่ (A4)  

๒๘.๒  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบด้วยวาจาและสื่อสารสนเทศ เพื่อประเมิน
เน้ือหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าปก ชื่อวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทย สารบัญ บท
เร่ิมต้นจนถึงบทสุดท้าย และบรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) 

๒๘.๓  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นการสอบด้วยวาจาและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อประเมินเน้ือหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าปก ชื่อเร่ืองวทิยานิพนธ์ บทคดัยอ่
ภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารบัญ บทเร่ิมต้นจนถึงบทสุดท้าย และบรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ข้อ ๒๙ (การรายงานผลการแก้ไขตามมติคณะกรรมการสอบ) ในการสอบป้องกันตามความใน 
ข้อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓ ให้นักศึกษาท ารายงานสรุปผลการสอบและค าแนะน าของคณะกรรมการในการแก้ไข
ผลการศึกษาในแต่ละประเด็น และให้น าเสนอรายงานและชี้แจงการแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการสอบว่า  
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการสอบในเร่ืองใดบ้าง 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อปฏิบัติและวิธีในการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๓๐ (การร่วมฟังการสอบป้องกันฉบับสมบูรณ์ของบุคคลภายนอก) ในการสอบวิทยานิพนธ์ให้

อนุญาตบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ได้แต่เฉพาะกรณีการสอบป้องกันฉบับสมบูรณ์
เท่าน้ัน เว้นแต่กรณีที่ ได้ รับความยินยอมจากนักศึกษาที่ เป็นผู้สอบ และได้รับอนุญาตจากประธาน
คณะกรรมการสอบเป็นรายกรณีไป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักสตูรประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๑ (ข้อปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์) ก่อนที่จะมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นักวิชาการ
ศึกษาของแต่ละหลักสูตรแจ้งต่อกรรมการและผู้สอบว่าจะมีผู้ร่วมฟังการสอบป้องกัน โดยนักวิชาการศึกษาจะ
เป็นผู้ท าหน้าที่ในการเรียกบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมฟังการสอบ ภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้กรรมการสอบทราบ 
และภายหลังจากการที่กรรมการสอบได้ป รึกษาหารือประเด็นการศึกษา หรือตั้งข้อสังเกตบางประการใน
เบื้องต้นก่อนเร่ิมกระบวนการสอบแล้วเท่าน้ัน  

ในการอนุญาตให้ร่วมฟังการสอบป้องกันตามความในวรรคหน่ึงน้ัน ให้ด าเนินการได้แต่เฉพาะกรณีที่
ผู้เข้าร่วมฟังการสอบได้เข้ามารออยู่ที่หน้าห้องสอบก่อนที่กระบวนการสอบจะเร่ิมต้นขึ้นเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้
เป็นการรบกวนสมาธิของผู้สอบและกระบวนการการสอบป้องกันที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งน้ี ในกรณีที่ได้มีการ
เร่ิมการสอบไปแล้ว ประธานกรรมการสอบจะไม่อนุญาตให้มีการเรียกผู้เข้าร่วมฟังการสอบเข้ามาในระหว่าง
การสอบซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วก็ได้  

ข้อ ๓๒ (การไม่กระท าการรบกวนการสอบวิทยานิพนธ์) ในระหว่างการเข้าร่วมฟังการสอบป้องกัน 
ผู้เข้าร่วมฟังการสอบจะต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการสอบ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
การสอบโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ในการร่วมฟังการสอบป้องกันผู้ร่วมฟังจะร่วมฟังการสอบป้องกันได้แต่เฉพาะใน
ส่วนของการน าเสนอของผู้สอบ และการให้ค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเท่าน้ัน และภายหลังจากที่
กรรมการได้ให้ค าแนะน าผลการศึกษาแก่ผู้สอบป้องกันแล้วเสร็จ ให้นักวิชาการศึกษาเชิญผู้เข้าร่วมฟังการสอบ
ป้องกันดังกล่าวออกจากห้องสอบ  



-๑๐- 

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการสอบหรือ
เข้าร่วมฟังโดยไม่สุจริต ประธานกรรมการสอบมีอ านาจในการปฏิเสธการเข้าฟังร่วมการสอบป้องกันและมี
อ านาจด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้น้ันออกจากห้องสอบได้ 

ข้อ ๓๓ (การสอบและการพักการสอบชั่วคราว) ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และนักศึก ษา
ผู้สอบอยู่ในห้องสอบอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการสอบ  

ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องอย่างหน่ึงอย่างใด อันส่งผลต่อการสอบและเป็นเหตุให้ไม่สามารถท าการ
สอบได้อีกต่อไป ให้ถือว่าเป็นการพักการสอบชัว่คราว และให้ด าเนินการสอบได้ต่อไปภายหลงัจากที่เหตุขดัขอ้ง
เช่นว่าน้ันได้สิ้นสุดลง 

ข้อ ๓๔  (การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการสอบวิทยานิพนธ์) ในกรณีที่กระบวนการสอบไม่อ าจ
ด าเนินการได้ต่อเน่ืองตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๓๓ และกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาระส าคัญของการสอบที่
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ให้ประธานคณะกรรมการสอบสั่งพักการสอบและรายงานต่อรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการสอบต่อได้ด้วยเหตุตามที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการวิจัยสั่งยุติการสอบ และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการสอบขึ้นใหม่ ทั้งน้ี  
ให้รายงานข้อมูลการสอบ ข้อขัดข้องและก าหนดเวลาจัดสอบใหม่ต่อกองบริการการศึกษาเพื่อทราบต่อไป  

ข้อ ๓๕  (การแสดงตนในการสอบ) ก่อนเร่ิมกระบวนการสอบให้ประธานกรรมการสอบท าการเรียก
ขานชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ และกรรมการสอบทีละคนจนครบทุกคน และให้นักศึกษาผู้เข้าสอบและกรรมการ
สอบขานรับว่าอยู่ในระบบการสอบ เพื่อแสดงตนและความพร้อมในการสอบ 

ข้อ ๓๖ (กระบวนและล าดับการสอบวิทยานิพนธ์) เมื่อเร่ิมท าการสอบ ให้ประธานกรรมการสอบแจ้ง
ข้อมูลต่อกรรมการสอบและผู้เข้าสอบดังน้ี ประเภทของการสอบ ชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ ชื่อหลักสูตร และชื่อ
ของหัวข้อการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 

ภายหลังการด าเนินการวรรคหน่ึง ให้ประธานคณะกรรมการสอบสั่งให้ท าการสอบตามขั้นตอนและ
วิธีทางปฏิบัติในการจัดการสอบของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่การน าเสนอของนักศึกษาผู้เข้าสอบ การตอบข้อ
ซักถามของกรรมการสอบ การบันทึกการสอบและผลการสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับแบบประเมินผล
การสอบของกรรมการสอบแต่ละบุคคล ทั้งแบบรายงานการผลสอบและตามรูปแบบที่ใช้ส าหรับบันทึกก าร
สอบและผลการสอบของคณะนิติศาสตร์  

ข้อ ๓๗  (การออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว) ภายหลังจากคณะกรรมการสอบได้ท าการซักถาม 
และนักศึกษาผู้เข้าสอบได้ตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการสอบจนแล้วเสร็จ ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งให้
นักศึกษาผู้เข้าสอบท าการออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อให้คณะกรรมการสอบได้ประเมินผลการสอบ  

ข้อ ๓๘ (การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์) ให้คณะกรรมการสอบเร่ิมกระบวนการประเมินผล
การสอบภายหลังจากที่นักศึกษาผู้เข้าสอบ ได้ออกจากห้องสอบแล้ว โดยคณะกรรมการสอบจะปรึกษาหารือที่
เกี่ยวกับการสอบในด้านต่าง ๆ  เช่น วิธีการและรูปแบบการประเมิน การอภิปรายถึงความสามารถของนักศึกษา
ผู้เข้าสอบในการตอบข้อซักถาม ระดับผลการสอบ ระยะเวลาที่นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าการแก้ไขปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๓๙  (การกลับเข้าห้องสอบของนักศึกษา) ภายหลังการปรึกษาหารือของคณะกรรมการสอบ
สิ้นสุดลง ให้ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการสอบผู้หน่ึงผู้ใดหรือนักวิชาการศึกษาตามที่ประธานกรรมการ
สอบได้มอบหมาย ท าการเรียกนักศึกษาผู้สอบกลบัเข้าหอ้งสอบอีกคร้ัง  

เมื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบได้กลับเข้าสู่ห้องสอบโดยสมบูรณ์แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบท าการ
ประกาศผลการสอบ ระยะเวลาที่นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าการแก้ไข รวมทั้งค าแนะน าต่าง ๆ ในการปรับปรุง



-๑๑- 

แก้ไขเพื่อให้การจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเพื่อเป็นไปโดยถูกต้องและ  
มีมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งประกาศยุติการสอบดังกล่าวภายหลงัจากที่ได้ด าเนินการสอบจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๔๐ (การประเมินผลการสอบและเอกสาร) ให้คณะกรรมการสอบท าการประเมินผลการสอบ  
ลงในเอกสารแบบประเมินผลการสอบ และลงนามรับรองการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมกับลงวัน เดือน ปีที่สอบ  
ในแบบประเมินผลการสอบแต่ละราย โดยส่งแบบประเมินดังกล่าวใหนั้กวิชาการศึกษาในหลกัสูตร 

ข้อ ๔๑ (หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบบันทึกการสอบและผลการ
สอบเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบรายงานผลการสอบของคณะนิติศาสตร์ตามรูปแบบที่ใช้ส าหรับบันทึกการ
สอบและผลการสอบในแต่ละคร้ังให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง ลงนามรับรองผลการสอบและลงวัน เดือน ปีที่
สอบตามวันและเวลาที่ได้จัดสอบ  โดยใช้แบบรายงานดังกล่าวแนบพร้อมกับแบบประเมินผลการสอบของ
กรรมการสอบแต่ละบุคคลตามข้อ ๔๐ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันการจัดสอบโดยถูกต้องครบถ้ว นต าม
ประกาศและข้อบังคับของสถาบันที่เกี่ยวขอ้ง  

ข้อ ๔๒  (การบริหารจัดและการอ านวนความสะดวกในการสอบวิทยานิพนธ์) เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการการสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานคณะกรรมการสอบอาจเรียกให้นักวิชาการการศึกษาผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกส าหรับการจัดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การตรวจสอบความเรียบร้อยของการเข้าห้องสอบไม่ว่าจะ
เป็นคณะกรรมการก็ดี นักศึกษาผู้เข้าสอบก็ดี หรือแม้แต่ผู้เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันก็ดี การแจ้งล าดับขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการสอบต่อคณะกรรมการสอบ การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา การออกจากห้อง
สอบของนักศึกษาเป็นการชั่วคราว การออกจากห้องสอบของผู้เข้าร่วมฟังการสอบป้องกัน การเรียกนักศึกษา
กลับเข้ามาในห้องสอบ การส่งและการเก็บรวบรวมแบบรายงานการผลการสอบ พร้อมกับแบบประเมินผลการ
สอบของกรรมการสอบแต่ละบุคคลก็ได้ 

ข้อ ๔๓  (หลักการและแนวปฏิบัติทั่วไปในการสอบวิทยานิพนธ์) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการสอบวิทยานิพนธ์ใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี  ให้ด าเนินการตามระบบและ 
แนวปฏิบัติในการสอบแบบปกตทิั่วไป 
 

หมวดที่ ๕ 
การบริหารและการแก้ไขปัญหาของหลักสูตร 

 
ข้อ ๔๔  (การรายงานผลการศึกษา) ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัยรายงานการจัดการ

สอบคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตรไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อรายงานสถาบันต่อไป  

ข้อ  ๔๕  (การตีความตามประกาศ) ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติ ห รือปัญหาที่ต้องตีความตาม
ประกาศน้ี ให้คณบดีมีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเปน็ที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๕


