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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


