
 
 
 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
เพื ่อให้การสอบคุณสมบัติหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นไปโดยมีมาตรฐานทางวิชาการ  

มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถวางแผนการสอบและการจบการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา 
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื ่อง การลงทะเบียน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
และตามมติที่ประชุมหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 

๑. กำหนดการสอบคุณสมบัต ิหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 
 

คร้ังที่ 
วันส่งคำร้อง 

ขอสอบคุณสมบัติ 

วันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ

สมัครสอบ 

วันสมัครสอบ 
คุณสมบัติ 

วันสอบ 
คุณสมบัติ 

วันประกาศ 
ผลสอบ 

คุณสมบัติ 
คร้ังที่  

๑/๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๐ – ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑ - ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖ - ๒๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๑- ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๐ – ๒๑ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ – ๘ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๓  
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๓/๒๕๖๕ 

วันที่ ๑-๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๙ – ๑๐   
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๔/๒๕๖๕ 

วันที่ ๑ – ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๘ – ๙  
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

คร้ังที่  
๕/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๐ – ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๐ – ๒๐  
พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๙- ๒๐  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ กำหนดเวลาวันสอบคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ให้บังคับตามกำหนดการข้างต้นโดยเคร่งครัด ในกรณีการส่งคำร้องหรือสมัครสอบเกินกำหนด

ระยะเวลา จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้ในครั้งนั้น  
๒. ผู้มีสิทธิสอบ... 

 

๑๐๗/๒๕๖๔



 ๒ 
๒. ผู้มีสิทธิสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๑  เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก แบบ ๑(๑.๑) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ

แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตร มี
แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ อีกทั้งจะต้องยื่นคำร้องขอสอบมายังคณะก่อนวันสมัครสอบอย่างน้อย ๓ วัน   
  ๒.๒  ในกรณีที ่นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษาในวิชาที ่มีการเรียนการสอนและเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็น 
ผู ้มีส ิทธิสอบคุณสบัติได้ และหากประกาศผลการสอบคุณสมบัติในครั ้งที ่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ มี 
ผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนครบถ้วน หรือมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ ให้ถือว่าผลการ
สอบคุณสมบัติในครั้งที่ลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  
 ๓. การยื ่นคำร้องขอสอบคุณสมบัติ นักศึกษายื ่นคำร้องขอสอบคุณสมบัติ ตามแบบ นด.๐๑  
โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน และให้ส่งคำร้องจากอีเมล @stu.nida.ac.th มายังอีเมลของหลักสูตร 
lld.gsl@nida.ac.th ตามกำหนดเวลายื่นคำร้องในข้อ ๑ เท่านั้น  

ในกรณีที่นักศึกษาเคยสอบคุณสมบัติผ่านในหมวดใดแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสอบคุณสมบัติเฉพาะสว่นที่
ยังสอบไม่ผ่าน 

คณะนิติศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ 
ตามวันที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑ 

๔. การสมัครสอบคุณสมบัติ นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสมัครสอบและชำระเงินตามที่
กำหนดระยะเวลาในประกาศนี้เท่านั้น โดยสมัครและพิมพ์ใบสมัครที ่https://reg.nida.ac.th 

คณะนิติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติเมื่อได้ลงทะเบียนสอบคุณสมบัติและ
ชำระค่าลงทะเบียนสอบภายในกำหนดเวลาเท่านั้น 

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคุณสมบัติ แบ่งเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
      หมวดที่ ๑  หมวดวิชาหลัก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
      หมวดที่ ๒  หมวดวิชาวิจัยและวิทยานิพนธ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๖. การประกาศผลสอบคุณสมบัติ คณะนิติศาสตร์จะประกาศผลสอบคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่สอบผ่านในแต่ละ
ส่วน โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่า B หรือ ๗๕ คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน  
 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้ตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒ และยังไม่ดำเนินการตามเง่ือนไขการ
สมัครสอบให้ครบถ้วนในวันประกาศผลสอบคุณสมบัติ ให้ถือว่าการสอบคุณสมบัติครั้งนั้นเป็นโมฆะ 
 ๗. สถานที่สอบและรูปแบบการสอบคุณสมบัติ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งสถานที่สอบและห้องสอบให้
ผู้สมัครทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคุณสมบัติ 

ในกรณีที่มีประกาศปิดสถานศึกษาหรือเหตุอื ่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่อาจจัดการสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ได้ คณะนิติศาสตร์จะจัดการสอบคุณสมบัติในระบบออนไลน์ โดยจะประกาศวิธีการสอบและ
รูปแบบการสอบ  

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่                  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑๔


