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คํานํา 

 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กองบริการการศึกษา ได�มีการปรับปรุงจัดทําคู#มือ
สําหรับบริการนักศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให�สอดคล�องกับข�อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ว#าด�วยการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป7นข�อบังคับฉบับที่ใช�ป8จจุบัน โดยมีวัตถุประสงค�เพื่ออํานวยความสะดวก
ให�แก#นักศึกษา และเจ�าหน�าที่ ได�รับทราบถึงข้ันตอนการขอรับบริการ หลักเกณฑ�ที่เกียวข�องของ แต#ละ
กระบวนงาน เพื่อพัฒนาการบริการให�มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

  คู#มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
กระบวนงานทั้งหมด 19 กระบวนงาน และได�มีปรับปรุงการอ�างอิงหลักเกณฑ� เง่ือนไขให�เป7นไปตาม
ข�อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว#าด�วยการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่ออํานวยความสะดวกให�กับ
นักศึกษามากข้ึน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� กองบริการการศึกษาหวังว#าคู#มือสําหรับบริการ
นักศึกษาฉบับน้ีจะเป7นประโยชน�ต#อนักศึกษาและผู�รับบริการต#อไป 
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งานที่ให
บริการ     การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
1. ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 18 ให(ผู(ที่ผ'านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข(าเป@นนักศึกษาข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาสามัญ

ตามวันเวลาที่สถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต(องข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาสมทบก'อนเป*ดภาคเรียน 
กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให(เป@นไปตามประกาศของสถาบัน 

  ในกรณีที่มีความจําเป@นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู( น้ันเข(าศึกษาอาจส่ังการให(     
ขยายระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาได( ทั้งน้ี นักศึกษาต(องเหลือเวลาเรียนแต'ละวิชาไม'น(อยกว'า 
ร(อยละ 80 

2. ผู(ผ'านการคัดเลือกจะต(องศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข(อกําหนดในผลการคัดเลือกตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�และต(องจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียนตามที่กําหนดให(
ครบถ(วน 

 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู(ผ'านการคัดเลือกยื่นเอกสารการข้ึนทะเบียนที่กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายช่ือและเอกสารการข้ึนทะเบียน 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
กองบริการการศึกษาบันทึกช่ือผู(ผ'านการคัดเลือกเข(าระบบ
ฐานข(อมูลนักศึกษา (ระยะเวลา 2 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การตรวจสอบเอกสาร 

นักศึกษารับรหัสนักศึกษา username / password และเอกสาร
คําแนะนําการข้ึนทะเบียน  (ระยะเวลา 3 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาบันทึกประวัติและลงทะเบียนรายวิชาทางระบบบริการ
การศึกษาของสถาบัน (ระยะเวลา 15 นาที) 
หมายเหตุ : บันทึกผ'านทาง URL: http://reg.nida.ac.th 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การพิจารณา 
นักศึกษาพิมพ�ใบแจ(งยอดการชําระเงินค'าลงทะเบียนและนําไปชําระ
เงินที่ธนาคาร (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 
หมายเหตุ : นักศึกษาต(องชําระเงินให(ครบถ(วนตามจํานวนเงินที่ระบุ
และตามช'วงวันที่กําหนด โดยชําระได(ที่ธนาคารที่ระบุไว(ตามใบแจ(ง
ยอดการชําระเงิน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  5 วันทําการ 
 
 
 



3 | P a g e  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวประชาชน  2  
2. สําเนาทะเบียนบ(าน  1  
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ� 1 2  
4. ปริญญาบัตร 1 2  
5. ทะเบียนสมรส 
หมายเหตุ (กรณีนักศึกษาหญิงที่สมรสแล(วซึ่งนามสกุล 
ไม'ตรงกับหลักฐานการสําเร็จการศึกษา) 

 2  

6. ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ 
หมายเหตุ (กรณีที่ช่ือและนามสกุล ไม'ตรงกับหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษา) 

 2  

7. ใบรับรองแพทย� 1   
8. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจาก สกอ. 
หมายเหตุ (สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต'างประเทศที่ไม'มีรายช่ือสถาบันในฐานข(อมูลการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของ สกอ. หรือ กพ.) 

1   

9. รูปถ'าย ขนาด 1 น้ิว 
หมายเหตุ (รูปถ'ายหน(าตรงแต'งกายสุภาพ โดยต(องไม'
สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน) 

2   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน 
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ช�องทางการร
องเรียน  
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนดเป@นกรณีพิเศษ 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 24 การลงทะเบียนหลังกําหนดกระทําได( ดังน้ี 
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได(ภายใน 2 สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 

  (2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได(หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันๆ ไปแล(วไม'
เกินร(อยละ 20 ของเวลาในวิชาน้ัน 
  (3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน กระทําได(ภายใน 1 สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
  ในกรณีที่มีความจําเป@นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู(น้ันเข(าศึกษาอาจอนุมัติให(
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข(าเรียนได( ทั้งน้ี การขยายเวลาการลงทะเบียนดังกล'าวนักศึกษาจะต(อง
เหลือเวลาเรียนไม'น(อยกว'าร(อยละ 80 ของเวลาเรียนวิชาที่ขอลงทะเบียนหลังกําหนด 
  การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต(องชําระค'าปรับ ตามข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'า
ด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน การยกเว(นค'าปรับให(เป@น
อํานาจของคณบดีตามหลักเกณฑ�ที่ที่ประชุม ทคอ. การศึกษา กําหนด 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
2. การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนดเป:นกรณีพิเศษ 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอลงทะเบียน
เรียนหลังกําหนดเป@นกรณีพิเศษ  (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง (พร(อมเอกสารประกอบ ถ(ามี) ให(
เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด 
ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'งคําร(อง
ที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 
หมายเหตุ : ถ(าได(รับอนุมัติ เจ(าหน(าที่คณะทําการลงทะเบียนให(
นักศึกษา และนักศึกษาต(องชําระเงินตามวันที่ได(รับการอนุมัติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  2 - 4 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ(ามี) 
เช'น ใบรับรองแพทย� คําส่ังจากต(นสังกัดให(ต(องไป
ปฏิบัติงานในช'วงของการลงทะเบียนตามกําหนด  
เป@นต(น 

1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1.  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
     เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
3. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว'าข(อบังคับกําหนด 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 

 
หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  

ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 23 ในภาคการศึกษาหน่ึงๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข(าเรียนได(ดังน้ี 
 (๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข(าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ํากว'า ๙ หน'วยกิต 

หรือเกินกว'า ๑๒ หน'วยกิตไม'ได( เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี แต'ต(องไม'เกิน ๑๕ หน'วยกิต ทั้งน้ี ไม'นับ
รวมวิชาที่ไม'นับหน'วยกิตที่กําหนดให(เรียนก'อนเป*ดภาคการศึกษาและวิชาวิทยานิพนธ�ในส'วนแรก (๓   
หน'วยกิต) สําหรับภาคฤดูร(อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได(ไม'เกิน ๖ หน'วยกิต เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี 
แต'ต(องไม'เกิน ๙ หน'วยกิต 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต'ละภาคการศึกษาให(เป@นไปตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรกําหนด โดยจะลงทะเบียนเข(าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ํากว'า ๖ หน'วยกิต หรือเกินกว'า 
๑๒ หน'วยกิตไม'ได( เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งน้ี ไม'นับรวมวิชาที่ไม'นับหน'วยกิตและวิชา
วิทยานิพนธ�ในส'วนแรก (๖ หน'วยกิต) สําหรับภาคฤดูร(อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได(ไม'เกิน ๖ หน'วยกิต เว(น
แต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
3. การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว�าข
อบังคับ

กําหนด 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกินกว'าข(อบังคับฯ  (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(องให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(
เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด 
ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนําให(ความเห็นชอบ 
(ระยะเวลา  1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่เสนอคณบดีพิจารณา (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ 
หมายเหตุ : เม่ือได(รับอนุมัติแล(วให(เจ(าหน(าที่คณะทําการ
ลงทะเบียนให(นักศึกษา และส'งแบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติ
จากคณบดีให(กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 7 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 

ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเพิ่มวิชาเรียนเป@นกรณีพิเศษ 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 27 การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนําโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย�ผู(สอน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได(ภายใน 2 สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได(หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(วไม'เกิน 

ร(อยละ 20 ของเวลาในวิชาน้ัน 
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน กระทําได(ภายใน 1 สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
ในกรณีที่มีความจําเป@นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาผู(น้ันเข(าศึกษาอาจอนุมัติให(

ขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนได( ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนดังกล'าว นักศึกษาจะต(องมี
เวลาเรียนไม'น(อยกว'าร(อยละ 80 ของเวลาเรียนในวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
4. การเพ่ิมวิชาเรียนเป:นกรณีพิเศษ 



12 | P a g e  

 

ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชา และ
กรอกรายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาย่ืนแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชา      
ให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วย
การศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา
กําหนด ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนดให(ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 
หมายเหตุ : ผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง อาจารย�
ผู(สอน/อาจารย�ผู(แนะนํา/ผู(อํานวยการหลักสูตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีพิจารณา 
 (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาของคณบดีให(นักศึกษาทราบ
และส'งแบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติจากคณบดี/
แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชาเรียนให(กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกรายวิชาที่ขอเพิ่มในระบบ
สารสนเทศ นักศึกษาจะได(รับข(อความแจ(งทาง E-mail /พมิพ�ใบ
แจ(งยอดการชําระเงิน และนําไปชําระเงินที่ธนาคาร  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  5 - 7 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1 1  

2. แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชาเรียน 
 

1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การข้ึนทะเบียนนักศึกษาหลังกําหนด  
(ขอข้ึนทะเบียนหลังจากพ(นกําหนดตามประกาศสถาบัน) 
 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
1. ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
 ข(อ 18 ให(ผู(ที่ผ'านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข(าเป@นนักศึกษาข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาสามัญ

ตามวันเวลาที่สถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต(องข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาสมทบก'อนเป*ดภาคเรียน 
กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให(เป@นไปตามประกาศของสถาบัน 

  ในกรณีที่มีความจําเป@นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู( น้ันเข(าศึกษาอาจส่ังการให(     
ขยายระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาได( ทั้งน้ี นักศึกษาต(องเหลือเวลาเรียนแต'ละวิชาไม'น(อยกว'า 
ร(อยละ 80 

2. ผู(ผ'านการคัดเลือกจะต(องศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข(อกําหนดในผลการคัดเลือกตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� และต(องจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียนตามที่กําหนดให(
ครบถ(วน 

คู�มือสําหรับประชาชน 
5. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกําหนด 

(ขอขึ้นทะเบียนหลังจากพ
นกําหนดตามประกาศสถาบัน) 
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3. การข้ึน/ลงทะเบียนหลังกําหนดจะต(องชําระค'าปรับ ตามข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� ว'าด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน การยกเว(นค'าปรับให(
เป@นอํานาจของคณบดีตามหลักเกณฑ�ที่ที่ประชุม ทคอ. การศึกษา กําหนด 
 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู(ผ'านการคัดเลือกขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาหลังกําหนด พร(อมเหตุผล  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง (พร(อมเอกสารแนบ ถ(ามี) ให(
เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบรายช่ือ และลงความเห็นในแบบฟอร�ม 
คําร(อง (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบแล(วไม'เป@นไปตามเง่ือนไขตามข(อบังคับฯ 
ว'าด(วยการศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกของสถาบัน ให(แจ(งให(
ผู(ยื่นแบบฟอร�มคําร(องทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะนําเสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนดพิจารณาและลง
ความเห็นในแบบฟอร�มคําร(อง  
(ระยะเวลา 1 - 2 วัน) 
หมายเหตุ : ผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง อาจารย�ผู(สอน/
ผู(อํานวยการหลักสูตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3  วันทําการ) 
หมายเหตุ : กรณีคณบดีไม'อนุมัติให(แจ(งให(ผู(ยื่นแบบฟอร�มคําร(อง
ทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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5. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการอนุมัติและระยะเวลาในการข้ึนทะเบียนไป
ยังกองบริการการศึกษา และแจ(งผู(ผ'านการคัดเลือกเพื่อทราบ 
(ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู(ผ'านการคัดเลือกยื่นเอกสารการข้ึนทะเบียนที่กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

7. การตรวจสอบเอกสาร 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายช่ือและเอกสารการข้ึนทะเบียน 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

8. การพิจารณา 
กองบริการการศึกษาบันทึกช่ือผู(ผ'านการคัดเลือกเข(าระบบ
ฐานข(อมูลนักศึกษา (ระยะเวลา 2 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

9. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษารับรหัสนักศึกษา username / password และเอกสาร
คําแนะนําการข้ึนทะเบียน (ระยะเวลา 3 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

10. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาบันทึกประวัติและลงทะเบียนรายวิชาทางระบบบริการ
การศึกษาของสถาบัน (ระยะเวลา 15 นาที) 
หมายเหตุ : บันทึกผ'านทาง URL: http://reg.nida.ac.th 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

11. การพิจารณา 
นักศึกษาพิมพ�ใบแจ(งยอดการชําระเงินค'าลงทะเบียน และนําไป
ชําระเงินที่ธนาคารหรือกองคลังและพัสดุ  (ระยะเวลา 10 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  5 - 9 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 



17 | P a g e  

 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวประชาชน  2  
2. สําเนาทะเบียนบ(าน  1  
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ� 1 2  
4. ปริญญาบัตร 1 2  
5. ทะเบียนสมรส 
หมายเหตุ (กรณีนักศึกษาหญิงที่สมรสแล(วซึ่ง
นามสกุล ไม'ตรงกับหลักฐานการสําเร็จการศึกษา) 

 2  

6. ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ 
หมายเหตุ (กรณีที่ช่ือและนามสกุลไม'ตรงกับหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษา) 

 2  

7. ใบรับรองแพทย� 1   
8. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจาก สกอ. 
หมายเหตุ (สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต'างประเทศที่ไม'มีรายช่ือสถาบันในฐานข(อมูลการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของ สกอ. หรือ กพ.) 

1   

9. รูปถ'าย ขนาด 1 น้ิว 
หมายเหตุ (รูปถ'ายหน(าตรงแต'งกายสุภาพ โดยต(องไม'
สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน) 

2   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน 
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ช�องทางการร
องเรียน  
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การลงทะเบียนรายวิชาต่ํากว'าข(อบังคับกําหนด 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 23 ในภาคการศึกษาหน่ึงๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข(าเรียนได( ดังน้ี 
  (๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข(าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ํากว'า ๙ หน'วยกิต 
หรือเกินกว'า ๑๒ หน'วยกิตไม'ได( เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี แต'ต(องไม'เกิน ๑๕ หน'วยกิต ทั้งน้ี ไม'นับ
รวมวิชาไม'นับหน'วยกิตที่กําหนดให(เรียนก'อนเป*ดภาคการศึกษาและวิชาวิทยานิพนธ�ในส'วนแรก              (๓ 
หน'วยกิต) สําหรับภาคฤดูร(อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได(ไม'เกิน ๖ หน'วยกิต เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี 
แต'ต(องไม'เกิน ๙ หน'วยกิต 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต'ละภาคการศึกษาให(เป@นไปตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรกําหนด โดยจะลงทะเบียนเข(าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ํากว'า ๖ หน'วยกิต หรือเกินกว'า 
๑๒ หน'วยกิตไม'ได( เว(นแต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งน้ี ไม'นับรวมวิชาที่ไม'นับหน'วยกิตและวิชา
วิทยานิพนธ�ในส'วนแรก (๖ หน'วยกิต) สําหรับภาคฤดูร(อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได(ไม'เกิน ๖ หน'วยกิต เว(น
แต'จะได(รับอนุมัติจากคณบดี 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
6. การลงทะเบียนรายวิชาตํ่ากว�าข
อบังคับ

กําหนดกําหนด 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอ
ลงทะเบียนต่ํากว'าข(อบังคับฯ  (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(องให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(
เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามที่ข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา
กําหนด ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนําให(ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีพิจารณา (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ 
หมายเหตุ : เม่ือได(รับอนุมัติแล(วให(เจ(าหน(าที่คระทําการ
ลงทะเบียนให(นักศึกษา และส'งแบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติ
จากคณบดีให(กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 7 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
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ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การถอนรายวิชาเรียนล'าช(าเป@นกรณีพิเศษ 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 28 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนํา การเพิกถอน

วิชาเรียนภายในกําหนดนักศึกษาจะได(รับค'าหน'วยกิตคืนตามที่กําหนดในช(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร� ว'าด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกําหนดจะต(องดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) กรณีสอนแบบปกติ ดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 
 (๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดําเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(ว ไม'

เกินร(อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชาน้ัน 
 (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน ดําเนินการภายใน ๑ สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
 หากการเพิกถอนดําเนินการภายหลังจากเวลาที่กําหนด จะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ

เห็นชอบของอาจารย�ผู(แนะนํา ทั้งน้ี หากเป@นการสอนแบบปกติ จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ หากเป@นแบบ Block Course จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการ
เรียนการสอนในวิชาน้ัน ๆ 

 เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังกําหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชาน้ัน ๆ เป@น”เพิกถอน” 
หรือ “W”  

คู�มือสําหรับประชาชน 
7. การถอนรายวิชาเรียนล�าช
าเป:นกรณีพิเศษ 
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 การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไม'ได(รับค'าธรรมเนียมการศึกษาคืน เว(นแต'กรณีที่ถือว'าเป@น
เหตุสุดวิสัยอย'างใดอย'างหน่ึง คือ การประกาศผลสอบที่มีผลกระทบต'อวิชาที่ขอเพิกถอน กรณีเจ็บปtวยของ
นักศึกษา โดยต(องเข(ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต(องไปปฏิบัติงานตามคําส่ังของต(นสังกัด 

 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการถอนรายวิชา และ
กรอกรายละเอียด  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการถอนรายวิชา พร(อม
เอกสารแนบ (ถ(ามี) ให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตาม
ข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯกําหนดให(แจ(งนักศึกษา
ทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนําให(ความเห็นชอบ 
(ระยะเวลา  1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาของคณบดีให(นักศึกษาทราบ 
และส'งแบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติจากคณบดี/แบบฟอร�ม
การถอนรายวิชาให(กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ระยะเวลา 30 นาที) 
หมายเหตุ : กรณีถอนได(รับเงินคืน เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษา
ส'งแบบฟอร�มเพิกถอนขอคืนเงินที่ฝtายการเงิน กองคลังและพัสดุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 7 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. แบบฟอร�มการถอนรายวิชาเรียน 1 1  
3. สมุดบัญชีธนาคารที่นักศึกษาเป@นเจ(าของบัญชี 
หมายเหตุ : กรณีที่มีเงินคืน 

 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 

ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน 
 

ช�องทางการร
องเรียน  
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การลงทะเบียนวิทยานิพนธ� ส'วนแรก/ส'วนที่สอง 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 35 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท (แผน ก) ให(แบ'งการ
ลงทะเบียนเป@นสองส'วน  

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาแผน ก1 ที่ไม'ต(องศึกษารายวิชาให(ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ�ส'วนแรก (3 หน'วยกิต) ได(ตั้งแต'ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือ เมือสอบประมวล
ความรู( (Comprehensive Examination) ผ'าน 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาแผน ก2 ที่ไม'ต(องศึกษารายวิชาให(ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ�ส'วนแรก (3 หน'วยกิต) ได(ตั้งแต'ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา หรือ เมื่อสอบประมวล
ความรู( (Comprehensive Examination) ผ'าน 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาแผน ก2 ที่ต(องศึกษารายวิชา ให(สามารถลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ�ส'วนแรก (3 หน'วยกิต) ในภาคการศึกษาสุดท(ายของการเรียนรายวิชาปกติได( วิทยานิพนธ�ส'วน
แรก ( 3 หน'วยกิต) ต(องได(ผลการศึกษาเป@น “S” กรณีได(ผลการศึกษาเป@น “U” จะต(องลงทะเบียนใหม'ใน
ภาคถัดไป โดยต(องลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห� นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป@น “U” การลงทะเบียน

คู�มือสําหรับประชาชน 
8. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ� ส�วนแรก/ส�วนท่ีสอง 
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วิทยานิพนธ�ส'วนแรก (3 หน'วยกิต) จะต(องลงทะเบียนจนกว'าจะได(ผลการศึกษาเป@น “S” การนับหน'วยกิต
ให(นับเฉพาะภาคที่ได(ผลการศึกษาเป@น “S” เท'าน้ัน 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ส'วนที่สอง ๙ หน'วยกิต นักศึกษาแผน ก1 ให(ลงทะเบียนภายใน 2 
สัปดาห� นับจากวันที่ได(รับอนุมัติผลการสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� และวันที่สอบประมวลความรู( 
(Comprehensive Examination) ผ'าน การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ส'วนที่สอง ๙ หน'วยกิต นักศึกษาแผน 
ก2 ให(ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห� นับจากวันที่ได(รับอนุมัติผลการสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� 
และวันที่สอบประมวลความรู( (Comprehensive Examination) ผ'าน (สําหรับหลักสูตรที่มีการกําหนดให(
สอบ) การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาเข(าศึกษาและจะต(องชําระ
ค'าปรับตามข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
  ข(อ 32 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาเอก ให(แบ'งการลงทะเบียนเป@นสองส'วน โดยการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ส'วนแรก (๖ หน'วยกิต) ให(ลงทะเบียนได(เมื่อศึกษารายวิชาครบถ(วนตามที่หลักสูตร
กําหนด โดยได(แต(มเฉล่ียสะสมไม'ตํ่ากว'า 3.00 และสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ'านแล(ว 
โดยวิทยานิพนธ�ส'วนแรก (6 หน'วยกิต) ต(องได(ผลการศึกษาเป@น “S” กรณีได(ผลการศึกษาเป@น “U” จะต(อง
ลงทะเบียนใหม'ในภาคถัดไป โดยต(องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห� นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป@น 
“U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ส'วนแรก (๖ หน'วยกิต) จะต(องลงทะเบียนจนกว'าจะได(ผลการศึกษาเป@น 
“S” การนับหน'วยกิตให(นับเฉพาะภาคที่ได(ผลการศึกษาเป@น “S” เท'าน้ัน  
  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาเอกสําหรับแผนที่ไม'ต(องศึกษารายวิชา ให(ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ�ส'วนแรก (6 หน'วยกิต) ได(เม่ือสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ'านแล(ว 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาเอกในส'วนที่สอง ให(ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห� นับจาก
วันที่ได(รับอนุมัติผลการสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ� (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง (พร(อมเอกสารประกอบ ถ(ามี)  
ให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วย
การศึกษา (ระยะเวลา 30 นาที) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด 
ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนําให(ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ กรณีได(รับ
การอนุมัติ เจ(าหน(าที่คณะแจ(งให(กองบริการการศึกษาทราบ และ
ทําการลงทะเบียนผ'านระบบให(นักศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาพิมพ�ใบแจ(งยอดการชําระเงินค'าลงทะเบียนและนําไป
ชําระเงินที่ธนาคาร (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 
หมายเหตุ : การชําระเงินต(องชําระตามช'วงวันที่กําหนดในใบแจ(ง
ยอดการชําระเงินเท'าน้ัน จึงจะถือว'าการลงทะเบียนสมบูรณ� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 8 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1.  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

3. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน'วยกิต 
 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)  ตั้งแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 55 นักศึกษาที่เข(าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม' อาจขอโอนหน'วยกิตที่ได(ศึกษาในหลักสูตร
เดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม'ได(ไม'เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน'วยกิตตามหลักสูตรของ
คณะหรือหลักสูตรใหม' โดยขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาผู(น้ันเข(าศึกษา วิชาที่ขอโอนน้ันจะต(องเป@น
วิชาที่สอบได(มาแล(วไม'เกิน 5 ป| นับจากวันสุดท(ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดย
เป@นรายวิชาที่สอบได(ผลการศึกษาไม'ตํ่ากว'าระดับ “B” หรือเป@นรายวิชาที่ได(ผลการศึกษา “S” และให(นําผล
การศึกษาของวิชาที่ได(โอนหน'วยกิตมาคํานวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลักสูตรใหม' การโอนหน'วยกิต
ให(ย่ืนคําร(องต'อคณบดีหลังจากที่ได(รับอนุมัติให(เข(าศึกษาในหลักสูตรใหม'แล(ว 

ข(อ 56 นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งได(ลาออกหรือส้ินสภาพการเป@น
นักศึกษาของสถาบัน เม่ือได(รับการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาสามัญของสถาบัน อาจขอโอน
หน'วยกิตที่ได(ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือหลักสูตรใหม'ได(ไม'เกินหน่ึงในสามของ
จํานวนหน'วยกิตตามหลักสูตรของคณะหรือหลักสูตรใหม' โดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษาผู(น้ันเข(า
ศึกษา วิชาที่ขอโอนน้ันจะต(องเป@นวิชาที่สอบได(มาแล(วไม'เกิน 5 ป| นับจากวันสุดท(ายของภาคการศึกษาตาม

คู�มือสําหรับประชาชน 
9. การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน�วยกติ 
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ปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยเป@นรายวิชาที่สอบได(ผลการศึกษาไม'ตํ่ากว'าระดับ “B” หรือเป@นรายวิชาที่
ได(ผลการศึกษา “S” และให(นําผลการศึกษาของวิชาที่ได(โอนหน'วยกิตมาคํานวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะ
หรือหลักสูตรใหม' การโอนหน'วยกิตให(ยื่นคําร(องต'อคณบดีหลังจากที่ได(รับอนุมัติให(เข(าศึกษาในหลักสูตรใหม'
แล(ว 

 ข(อ 57 นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหน'วยกิตในขณะเป@นนักศึกษาสมทบของสถาบันมานับรวม
ในหลักสูตรที่เข(าศึกษาได(ตามเกณฑ�ข(อ 56  
 นักศึกษาสมทบพิเศษ หรือนักศึกษาสมทบพิเศษตามข(อตกลงความร'วมมือทางการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบถ(วนและได(รับอนุมัติให(เปล่ียนสภาพเป@นนักศึกษาสามัญให(สามารถโอนหน'วยกิตที่มีผล
การศึกษาเป@นไปตามเง่ือนไขมานับรวมในหลักสูตรที่เข(าศึกษาได( 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอเทียบ
รายวิชา/ขอโอนหน'วยกิต  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง พร(อมเอกสารแนบ ให(เจ(าหน(าที่คณะ
ตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนดให(ความเห็นชอบ 
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ) 
หมายเหตุ: ผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง อาจารย�ผู(สอนใน
รายวิชาที่ขอโอนหรือผู(อํานวยการหลักสูตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่เสนอคณคณบดีเพื่อพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'งคําร(อง
ที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกรายวิชาที่ขอเทียบ/โอนใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 7 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. สําเนาใบรับรองผลการศึกษาวิชาที่ขอเทียบ/ 
โอนหน'วยกิต 

1 1  

3. เอกสารรายละเอียดของวิชาเรียนที่ขอเทียบ/โอน 
หน'วยกิต 

 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ไม'เสียค'าธรรมเนียม 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเปล่ียนฐานะวิชาเรียน 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 29 การเปล่ียนฐานะวิชาเรียนจากเพื่อหน'วยกิตเป@นเพื่อร'วมฟ}ง หรือจากเพื่อร'วมฟ}งเป@นเพื่อ

หน'วยกิตจะต(องได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนําและอาจารย�ผู(สอนวิชาน้ัน ๆ ในกรณีการสอนแบบปกติ
จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการเรียนการสอนภาคน้ัน ๆ ในกรณีการสอนแบบ Block Course 
จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการเรียนการสอนวิชาน้ัน ๆ 

 

 

 

 

 

 

คู�มือสําหรับประชาชน 
10. การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มขอเปล่ียนฐานะวิชาเรียน และกรอก
รายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มขอเปล่ียนฐานะวิชาเรียนให(เจ(าหน(าที่คณะ
ตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
อาจารย�ผู(แนะนําและอาจารย�ประจําวิชาพิจารณาความเห็นของ
เจ(าหน(าที่ และลงนามอนุมัติแบบฟอร�มคําร(องขอเปล่ียนฐานะวิชา
เรียน (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าท'~~~คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'ง
แบบฟอร�มที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา 
 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกรายวิชาที่ขอเปล่ียนฐานะ
วิชาในระบบสารสนเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 7 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาอนุมัติ (ถ(ามี) 1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ไม'มีค'าธรรมเนียม 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 | P a g e  

 

 

งานที่ให
บริการ     การเปล่ียนแผนการศึกษา 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
 ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

           ข(อ 41 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนที่ต(องทําวิทยานิพนธ�
เป@นแผนที่ไม'ต(องทําวิทยานิพนธ�ได( โดยอนุมัติของคณบดีโดยคําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�
หลัก 
   การอนุมัติให(เปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนที่ต(องทําวิทยานิพนธ�เป@นแผนที่ไม'ต(องทําวิทยานิพนธ� 
ให(ถือเป@นการอนุมัติให(ยุติ “T” วิทยานิพนธ�โดยปริยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
11. การเปล่ียนแผนการศึกษา 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอเปล่ียน
แผนการเรียน (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง พร(อมเอกสารแนบ  
(ถ(ามี) ให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ 
ว'าด(วยการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนําหรืออาจารย�ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ�ให(ความเห็นชอบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'ง
แบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศ 
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 6 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาอนุมัติ (ถ(ามี) 1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ไม'มีค'าธรรมเนียม 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะ 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
          ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 52 การเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรกระทําได( ดังน้ี 
(1) กระทําในขณะที่เป@นนักศึกษาสามัญ 
(2) ได(ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล(วไม'น(อยกว'า 12 หน'วยกิต 
(3) การเปล่ียนคณะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม' 
(4) การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดี 
(5) ได(ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับโอนของแต'ละคณะ/หลักสูตร 
(6) ข้ึนทะเบียนการเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยเสียค'าธรรมเนียมตามอัตราที่สถาบัน

กําหนด 
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
12. การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอเปล่ียน
หลักสูตรภายในคณะ (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(องให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(
เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา และคุณสมบัติรับเข(า
นักศึกษาตามหลักสูตรที่ขอเปล่ียน (ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนดให(ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'ง 
คําร(องที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 8 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน  
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาป}จจุบัน 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ ติดต'อด(วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร� / ติดต'อทางเว็บไชต� URL: http://reg.nida.ac.th 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน)  
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
1. ประเภทของหนังสือรับรอง/ Transcript ที่สามารถขอรับบริการ ได(แก' 
   1.1 หนังสือรับรองความเป@นนักศึกษา 
   1.2 Transcript ฉบับไม'ต(องรอผลการศึกษาครบถ(วน 
   1.3 หนังสือรับรองหน'วยกิตครบถ(วน (กรณีบันทึกผลการศึกษาเข(าระบบแล(ว) 
   1.4 Transcript ฉบับรอผลการศึกษาครบถ(วน (กรณีบันทึกผลการศึกษาเข(าระบบแล(ว) 
    1.5 หนังสือรับรองสอบประมวลความรู(ผ'านแล(ว (กรณีได(รับผลสอบประมวลความรู(จาก  

คณะแล(ว) 
   1.6 หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติ (ได(รับผลสอบประมวลความรู(จากคณะแล(ว) 
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
13. การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปGจจุบัน 
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2. การรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา สามารถทําได( 2 ช'องทาง คือ 
   2.1 การรับเอกสารด(วยตนเองที่กองบริการการศึกษา (กรณีไม'สามารถมารับด(วยตนเอง

จะต(องมีหนังสือมอบอํานาจมาด(วยเท'าน้ัน) 
   2.2 การรับเอกสารทางไปรษณีย� (กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย� จะได(รับเอกสารภายใน 

7 วัน หลังจากไดรับข(อความทาง E-mail) 
3. นักศึกษาสามารถติดตามผลของแบบฟอร�มคําร(องที่ขอ ที่ URL: http://reg.nida.ac.th 

 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(องที่สถาบัน หรือเข(าสู'ระบบที่  
URL: http://reg.nida.ac.th (ระยะเวลา 15 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบสถานะแบบฟอร�มคําร(อง 
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่ตรวจสอบสถานะนักศึกษาและจัดทําเอกสารสําคัญตาม
แบบฟอร�มคําร(อง (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู(มีอํานาจลงนามออกเอกสารฉบับสมบูรณ� 
(ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ) 
หมายเหตุ: ลงนามโดยนายทะเบียนสถาบันหรือผู(ช'วยนายทะเบียน
สถาบัน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  2 - 4 วันทําการ (นับจากวันที่ได(รับแบบฟอร�มคําร(อง) 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. แบบฟอร�มคําร(องขอ Transcript  
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอ Transcript ด(วยตนเองที่
กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

2. แบบแบบฟอร�มคําร(องขอหนังสือรับรองต'างๆ  
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอหนังสือรับรองด(วยตนเองที่
กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

3. แบบแบบฟอร�มคําร(องทั่วไป  
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอเอกสารตามแบบฟอร�มคําร(อง
ทั่วไปด(วยตนเองที่กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  : ค'าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง/ Transcript ฉบับละ 100 .-บาท   
     (กรณีติดต'อทางเว็บไชต�และช'องทางออนไลน� เสียค'าธรรมเนียม   ธนาคาร 20.-บาท) 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�    
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การขออนุมัติหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาปริญญาโท/
ปริญญาเอก 
 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
1. ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว(ดังน้ี 
 ข(อ 31 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู(ได(ศึกษารายวิชาครบถ(วนตามแผนที่จะต(องทํา

วิทยานิพนธ� จะต(องเสนอหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ�ต'อคณบดี โดยผ'านอาจารย�สอนวิชาวิทยานิพนธ�
ส'วนแรก หรืออาจารย�ผู(แนะนําเพื่อพิจารณาดําเนินการสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� และต(องได(รับ
การอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม'นับภาคฤดูร(อน) นับจากภาคสุดท(ายของการศึกษารายวิชาครบถ(วน 

 สําหรับนักศึกษาที่ เรียนแผนที่ไม'ต(องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข(อและเค(าโครง
วิทยานิพนธ� ให(เป@นไปตามข(อกําหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของคณะ โดยจะต(องเสนอหัวข(อ
และเค(าโครงวิทยานิพนธ�ต'อคณบดี โดยผ'านอาจารย�ผู(สอนวิชาวิยานิพนธ�ส'วนแรก หรืออาจารย�ผู(แนะนําเพื่อ
พิจารณาดําเนินการสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� และต(องได(รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา 
(ไม'นับภาคฤดูร(อน) นับต้ังแต'ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป@นนักศึกษา 

หากไม'สามารถดําเนินการได(ภายในกําหนดจะหมดสภาพการเป@นนักศึกษา เว(นแต'กรณีที่มี 
ความจําเป@นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาเข(าศึกษาอาจส่ังการให(ขยายระยะเวลาได( 

คู�มือสําหรับประชาชน 
14. การขออนุมัติหัวข
อและเค
าโครงวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
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 ข(อ 72 นักศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อได(ศึกษาวิชาหมวดต'าง ๆ ครบถ(วนได(สอบคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) และ/หรือสอบข้ันต(น (Preliminary Examination) ผ'านแล(วตามข(อกําหนด
ของหลักสูตรน้ัน ๆ จะต(องเสนอหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ�ต'อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ'าน
อาจารย�ผู(สอนวิชาวิทยานิพนธ�ส'วนแรก หรืออาจารย�ผู(แนะนําเพื่อพิจารณาดําเนินการสอบหัวข(อและเค(า
โครงวิทยานิพนธ� และต(องได(รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม'นับภาคฤดูร(อน) นับจากภาคที่สอบ
ผ'าน  

 สําหรับนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม'ต(องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข(อและเค(าโครง
วิทยานิพนธ�ให(เป@นไปตามข(อกําหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประเกาศของคณะ ทั้งน้ี จะต(องเสนอหัวข(อ
และเค(าโครงวิทยานิพนธ�ต'อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ'านอาจารย�ผู(สอนวิชาวิทยานิพนธ�ส'วนแรก 
หรืออาจารย�ผู(แนะนําเพื่อพิจารณาดําเนินการสอบสอบหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� และต(องได(รับการ
อนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา ( ไม' นับภาคฤดูร(อน)  นับจากภาคที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) ผ'าน 

หากไม'สามารถดําเนินการได(ภายในกําหนดจะหมดสภาพการเป@นนักศึกษา เว(นแต'กรณีที่มี 
ความจําเป@นและมีเหตุผลสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะที่
นักศึกษาเข(าศึกษาอาจส่ังการให(ขยายระยะเวลาได( 

2. สถาบันกําหนดให(นักศึกษาต(องลงทะเบียนวิทยานิพนธ� ส'วนแรก ระดับปริญญาโท 3 หน'วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 6 หน'วยกิต เพื่อศึกษาและ/หรือเตรียมเสนอหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� 

 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาเสนอหัวข(อวิทยานิพนธ�ต'ออาจารย�ผู(สอน/อาจารย�ผู(
แนะนํา/อาจารย�ที่ปรึกษา (ระยะเวลา 1 - 5 วันทําการ) 
หมายเหตุ: การขอสอบหัวข(อวิทยานิพนธ�นักศึกษาต(องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ�ส'วนแรกแล(ว และได(ผ'านการตรวจการคัดลอก
วิทยานิพนธ� โดยได(รับการรับรองจากอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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2. การพิจารณา 
คณะดําเนินการกําหนดวันสอบหัวข(อ / จัดทําคําส่ังแต'งตั้งอาจารย�
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� /แต'งตั้งกรรมการสอบหัวข(อและเค(าโครง
วิทยานิพนธ� (ระยะเวลา 1 - 15 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
นักศึกษาเข(าสอบเค(าโครงวิทยานิพนธ�ต'อคณะกรรมการสอบ 
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
คณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ�ของ
นักศึกษา และแจ(งผลให(คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ และ
นําเสนอคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ (ระยะเวลา 1 - 15 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 – 30 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1   

2. หัวข(อและเค(าโครงวิทยานิพนธ� 
 

1 3 จํานวนสําเนาตาม
จํานวน
คณะกรรมการ
สอบหัวข(อและเค(า
โครงวิทยานิพนธ� 

3. ผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ� 
 

1   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ไม'เสียค'าธรรมเนียม 
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ช�องทางการร
องเรียน  
1. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีผู(สําเร็จการศึกษา 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ ติดต'อด(วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร� / ติดต'อทางเว็บไชต� URL: http://reg.nida.ac.th 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน)  
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
1. ประเภทของหนังสือรับรอง/ Transcript ที่สามารถขอรับบริการ ได(แก' 
   1.1 หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา  (กรณีสภาสถาบันอนุมัติปริญญาแล(ว) 
   1.2 Transcript ฉบับสมบูรณ� (กรณีสภาสถาบันอนุมัติปริญญาแล(ว) 
   1.3 ใบแปลปริญญาบัตร 
2. การรับเอกสารสามารถทําได( 2 ช'องทาง คือ 
   2.1 การรับเอกสารด(วยตนเองที่กองบริการการศึกษา (กรณีไม'สามารถมารับด(วยตนเอง

จะต(องมีหนังสือมอบอํานาจมาด(วยเท'าน้ัน) 
   2.2 การรับเอกสารทางไปรษณีย� (กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย� จะได(รับเอกสารภายใน  

7 วัน หลังจากวันที่ได(รับข(อความทาง E-mail) 
3. นักศึกษาสามารถติดตามผลของแบบฟอร�มคําร(องที่ขอ ที่ URL: http://reg.nida.ac.th 
4. การขอผ'าน Website และช'องทางออนไลน� ผู(ขอต(องเป@นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต'ป| 

พ.ศ. 2538 เป@นต(นไป 
5. ใบแปลปริญญาบัตรไม'สามารถขอผ'าน Website และช'องทางออนไลน�ได( 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
15. การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีผู
สําเร็จการศึกษา 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(องที่สถาบัน หรือเข(าสู'ระบบที่ 
URL: http://reg.nida.ac.th 
(ระยะเวลา 15 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบสถานะแบบฟอร�มคําร(อง 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่ตรวจสอบสถานะนักศึกษาและจัดทําเอกสารสําคัญตาม
แบบฟอร�มคําร(อง (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู(มีอํานาจลงนามออกเอกสารฉบับสมบูรณ� 
หมายเหตุ: ลงนามโดยนายทะเบียนสถาบันหรือผู(ช'วยนายทะเบียน
สถาบัน (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  2 - 4 วันทําการ (นับจากที่ได(รับแบบฟอร�มคําร(อง) 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. แบบแบบฟอร�มคําร(องขอ Transcript  
(แบบฟอร�ม กบ.1) 
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอ Transcript ด(วยตนเองที่
กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

2. แบบแบบฟอร�มคําร(องขอหนังสือรับรองต'างๆ 
(แบบฟอร�ม กบ.2) 
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอหนังสือรับรองด(วยตนเองที่
กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

3. แบบแบบฟอร�มคําร(องทั่วไป (แบบฟอร�ม กบ.3) 
หมายเหตุ : กรณีติดต'อขอเอกสารตามแบบฟอร�มคําร(อง
ทั่วไปด(วยตนเองที่กองบริการการศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

1   

4. สําเนาปริญญาบัตร 
หมายเหตุ : กรณีขอใบแปลปริญญาบัตร 

 1  

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หมายเหตุ : กรณีที่สําเร็จการศึกษาก'อนป| พ.ศ.2550 

 1  

6. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  
หมายเหตุ : กรณีที่สําเร็จการศึกษาก'อนป| พ.ศ.2550 
และมีการเปล่ียนช่ือ – สกุล 

 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ค'าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง/ Transcript/ ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 100 .-บาท 
   กรณีติดต'อทางเว็บไชต�และช'องทางออนไลน� เสียค'าธรรมเนียมธนาคาร 20.-บาท 
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ช�องทางการร
องเรียน  
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   

เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 
2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเปล่ียนคณะ 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 
 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 52 การเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรกระทําได( ดังน้ี 
(1) กระทําในขณะที่เป@นนักศึกษาสามัญ 
(2) ได(ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล(วไม'น(อยกว'า 12 หน'วยกิต 
(3) การเปล่ียนคณะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม' 
(4) การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดี 
(5) ได(ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับโอนของแต'ละคณะ/หลักสูตร 
(6) ข้ึนทะเบียนการเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยเสียค'าธรรมเนียมตามอัตราที่สถาบัน

กําหนด  
 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่ขอเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะโอนหน'วยกิตไปนับ      

ในหลักสูตรใหม'ได(ไม'เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน'วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน โดยขออนุมัติจากคณบดี
ของคณะหรือคณบดีของหลักสูตรใหม' วิชาที่ขอโอนจะต(องสอบได(มาแล(วไม'เกิน 5 ป| นับจากวันสุดท(ายของ
ภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยเป@นรายวิชาที่สอบได(ผลการศึกษาไม'ต่ํากว'าระดับ 

คู�มือสําหรับประชาชน 
16. การเปล่ียนคณะ 
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“B”หรือเป@นรายวิชาที่ได(ผลการศึกษา “S” และให(นําผลการศึกษาของวิชาที่ได(โอนหน'วยกิตมาคํานวณผล
การศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลักสูตรใหม' การโอนหน'วยกิตให(ยื่นแบบฟอร�มคําร(องต'อคณบดีหลังจากที่ได(รับ
อนุมัติให(เข(าศึกษาในหลักสูตรใหม'แล(ว 
 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง และกรอกรายละเอียดขอเปล่ียน
คณะ ที่คณะใหม'ที่ประสงค�จะเข(าศึกษา  
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง พร(อมเอกสารแนบ(ถ(ามี) ให(
เจ(าหน(าที่ตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา 
และตามคุณสมบัติการรับเข(าของนักศึกษาในหลักสูตรใหม'น้ี  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : หากคณะต(องมีการทดสอบเพิ่มเติมให(แจ(งนักศึกษา
ทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะแต'งตั้งเพื่อพิจารณาให(
ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'งคํา
ร(องที่ได(รับการอนุมัติให(กองบริการการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 7 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเพิ่มวิชาเรียน (กรณีชําระเงินเพิ่ม) 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 27 การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนําโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย�ผู(สอน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได(ภายใน 2 สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได(หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(วไม'เกิน 

ร(อยละ 20 ของเวลาในวิชาน้ัน 
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน กระทําได(ภายใน 1 สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
17. การเพ่ิมวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชําระเงินเพ่ิม) 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชา และ
กรอกรายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชา        
ให(เจ(าหน(าที่คณะตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วย
การศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา
กําหนดให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เสนอผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนดให(ความเห็นชอบ 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 
หมายเหตุ : ผู(มีอํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง อาจารย�
ผู(สอน/อาจารย�ผู(แนะนํา/ผู(อํานวยการหลักสูตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
คณบดี/ผู(อํานาจตามที่คณะกําหนดพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'ง
แบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชาเรียนที่ได(รับการ
อนุมัติให(กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศ 
นักศึกษาจะได(รับข(อความแจ(งทาง E-mail/พิมพ�ใบแจ(งยอดการ
ชําระเงิน และนําไปชําระเงินที่ธนาคาร (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  3 - 7 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. แบบฟอร�มการเพิ่มรายวิชาเรียน 1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การถอนรายวิชาเรียน (กรณีได(รับเงินคืน) 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�/ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 
ข(อ 28 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนํา การเพิกถอน

วิชาเรียนภายในกําหนดให(ได(รับค'าธรรมเนียมการศึกษาตคืนตามที่กําหนดในข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร� ว'าด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกําหนดจะต(องดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) กรณีสอนแบบปกติ ดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 
 (๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดําเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(ว       

ไม'เกินร(อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชาน้ัน 
 (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน ดําเนินการภายใน ๑ สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
  
 
 
 
 
 

คู�มือสําหรับประชาชน 
18. การถอนรายวิชาเรียน (กรณีได
รับเงินคืน) 
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ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการถอนรายวิชา และ
กรอกรายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มคําร(อง/แบบฟอร�มการถอนรายวิชา/สําเนา
หน(าสมุดบัญชี พร(อมเอกสารแนบ(ถ(ามี) ให(เจ(าหน(าที่คณะ
ตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษากําหนด 
ให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออาจารย�ผู(แนะนํา/อาจารย�ผู(สอนให(ความ
เห็นชอบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

4. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะแจ(งผลการพิจารณาให(นักศึกษาทราบ และส'ง
แบบฟอร�มคําร(องที่ได(รับการอนุมัติ/แบบฟอร�มการถอนรายวิชา 
ให(กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการการศึกษา และกรณีมีเงินคืนให(นักศึกษาย่ืน
แบบฟอร�มเพิกถอนขอคืนเงินที่ฝtายการเงิน กองคลังและพัสดุ 
(ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 9 วันทําการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. แบบฟอร�มการถอนรายวิชาเรียน 1 1  
3. สมุดบัญชีธนาคารที่นักศึกษาเป@นเจ(าของบัญชี 
หมายเหตุ : กรณีที่มีเงินคืน 

 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค'าธรรมเนียมของสถาบัน 
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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งานที่ให
บริการ     การเพิ่ม-เพิกถอน/เปล่ียนกลุ'ม/เพิกถอนติด W (กรณีไม'มีการชําระ
เงินเพ่ิมและไม'ได(รับเงินคืน) 

หน�วยงานที่ให
บริการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ช�องทางการให
บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�/ 
ติดต'อด(วยตนเอง ณ หน'วยงาน 
 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป*ดให(บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต'เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 

 
หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  
ข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ว'าด(วยการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว( ดังน้ี 

ข(อ 27 การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนําโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย�ผู(สอน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได(ภายใน 2 สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได(หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(วไม'เกิน 

ร(อยละ 20 ของเวลาในวิชาน้ัน 
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน กระทําได(ภายใน 1 สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
ข(อ 28 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําได(ต'อเมื่อได(รับอนุมัติจากอาจารย�ผู(แนะนํา การเพิกถอน

วิชาเรียนภายในกําหนดให(ได(รับค'าธรรมเนียมการศึกษาตคืนตามที่กําหนดในข(อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร� ว'าด(วยการกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกําหนดจะต(องดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) กรณีสอนแบบปกติ ดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห� นับแต'วันเป*ดภาคการศึกษา 

คู�มือสําหรับประชาชน 
19. การเพ่ิม-เพิกถอน/เปล่ียนกลุ�ม/เพิกถอนติด W 

(กรณีไม�มีการชําระเงินเพ่ิมและไม�ได
รับเงินคืน) 
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 (๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดําเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาน้ันไปแล(ว       
ไม'เกินร(อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชาน้ัน 

 (๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร(อน ดําเนินการภายใน ๑ สัปดาห� นับจากวันเป*ดภาคการศึกษา 
หากการเพิกถอนดําเนินการภายหลังจากเวลาที่กําหนด จะต(องได(รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ

เห็นชอบของอาจารย�ผู(แนะนํา ทั้งน้ี หากเป@นการสอนแบบปกติ จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ หากเป@นแบบ Block Course จะต(องกระทําภายในวันสุดท(ายของการ
เรียนการสอนในวิชาน้ัน ๆ 

 เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังกําหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชาน้ัน ๆ เป@น”เพิกถอน” 
หรือ “W”  

 การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไม'ได(รับค'าหน'วยกิตคืน เว(นแต'กรณีที่ถือว'าเป@นเหตุสุดวิสัย
อย'างใดอย'างหน่ึง คือ การประกาศผลสอบที่มีผลกระทบต'อวิชาที่ขอเพิกถอน กรณีเจ็บปtวยของนักศึกษา 
โดยต(องเข(ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต(องไปปฏิบัติงานตามคําส่ังของต(นสังกัด 

 
ขั้นตอนการให
บริการ 
 

ขั้นตอน หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร�มการเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชาและกรอก
รายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร�มการเพิ่ม-เพิกถอนให(เจ(าหน(าที่คณะเพื่อ
ตรวจสอบให(เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
หมายเหตุ : กรณีไม'เป@นไปตามข(อบังคับฯ ว'าด(วยการศึกษา
กําหนดให(แจ(งนักศึกษาทราบในข้ันตอนน้ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

3. การพิจารณา 
เจ(าหน(าที่คณะเสนออจารย�ผู(แนะนํา/อาจารย�ประจําวิชาให(ความ
เห็นชอบ  
(ระยะเวลา  1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะเสนอคณบดี/ผู(มีอํานาจเพื่อลงนาม 
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ(าหน(าที่คณะส'งแบบฟอร�มการเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา  
ให(กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

6. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ(าหน(าที่กองบริการบันทึกข(อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริการการศึกษา (ระยะเวลา 30 นาที) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  4 - 7 วันทําการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต
นฉบับ สําเนา หมายเหตุ 
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา 1 1  
2. แบบฟอร�มการเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชาเรียน 1 1  

หมายเหตุ : เอกสารที่เป@นสําเนาต(องลงนามรับรองสําเนาถูกต(องทุกฉบับ 
 
ค�าธรรมเนียม  :  ไม'มีค'าใช(จ'าย   
 
ช�องทางการร
องเรียน  

1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�   
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะป* กรุงเทพฯ 10240 

2. ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด'วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู( ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 


