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กระบวนการรปฏิบัตติิงาน
ตามแนนวทางใในการรจัดทําคคู่มือสําาหรับบริ
บ การนันักศึกษษา
(ตามพระะราชบััญญัติกการอํานนวยคววามสะดวก
ใ รพิจารณ
ในการ
ณาอนุญ
ญาตขอองทางงราชกาาร
พ.ศ. 225588)
กองงบริกาารการศึศึกษา
สถาาบันบัณฑิ
ณ ตพัฒนบริริหารศาาสตร์
พ.ศ. 25588
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คู่มือสําหรับประชาชน
1. การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต
งานที่ให้บริการ

การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 51 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม่ตามความในข้อ 50 อาจขอโอนหน่วยกิต
ที่ได้ ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบั นมานับรวมในคณะหรือหลักสูต รใหม่ โดยอนุมั ติของคณบดีคณะ
ที่ นั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เข้ า ศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ตามหลั ก สู ต รของคณะหรื อ
ปี นับจากวันสุดท้ายของ
หลักสูตรใหม่ วิชาที่ขอโอนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 3
ภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน และไม่นําผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมา
คํานวณแต้มเฉลี่ยด้วย
ข้อ 52 นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งได้ลาออกหรือหมดสภาพ
การเป็นนักศึกษาของสถาบัน เมื่อได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันอาจ
ขอโอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตร โดยอนุมัติของคณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาได้ไม่เกินหนึ่ง
ในสามของหลักสูตรที่จะต้องศึกษา
วิ ช าใดที่ จ ะได้ รับ โอนให้อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จของคณบดี และวิ ช าที่ ได้ รับโอนนั้ น จะต้ องเป็ น วิช าที่
สอบได้มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยไม่
นําผลการศึกษาของวิชาที่โอนหน่วยกิตมาคํานวณแต้มเฉลี่ยด้วย
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ข้อ 53 นักศึกษาสามัญสามารถขอโอนหน่วยกิตในขณะเป็นนักศึกษาสมทบของสถาบันมานับ
รวมในหลักสูตรที่เข้าศึกษาได้ตามข้อ 52 แห่งข้อบังคับฯ นี้
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง และกรอกรายละเอียดขอเทียบรายวิชา/
ขอโอนหน่วยกิต
(ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเอกสารแนบให้เจ้าหน้าที่คณะ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. การพิจารณา
เสนอผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะกําหนดให้ความเห็น
หมายเหตุ: ผู้มอี ํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ขอโอนหรือผู้อํานวยการหลักสูตร (ระยะเวลา 1 – 3 วัน
ทําการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดี พิ จ ารณาความเห็ น ของผู้ มี อํ า นาจ/เจ้ า หน้ า ที่ และ
อนุ มั ติ คํ า ร้ อ งขอเที ย บรายวิ ช า/ขอโอนหน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 - 7 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ
1
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. สําเนาใบรับรองผลการศึกษาวิชาที่ขอเทียบ/โอน

สําเนา
1

1

3. เอกสารรายละเอียดของวิชาเรียนที่จะขอโอน
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1
1

หมายเหตุ
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ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
2. การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ

การขออนุมัติหวั ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/
เอก
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดระยะเวลาการเสนอหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ข้อ 27 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนที่จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้แนะนําเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคสุดท้ายของ
การศึกษารายวิชาครบถ้วน หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยาย
ระยะเวลาได้
ข้อ 28 นักศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อได้ศึกษาวิชาหมวดต่าง ๆ ครบถ้วนได้สอบคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ผ่านแล้วตามข้อกําหนด
ของหลั ก สู ต รนั้ น ๆ จะต้ อ งเสนอหั ว ข้ อและเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
โดยผ่านอาจารย์ผู้แนะนําเพื่อพิจารณาดําเนินการและต้องได้รับการอนุ มัติภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบผ่าน ยกเว้ น นักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิช า
การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและ/หรือตามประกาศของ
สถาบัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มี
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ความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีโ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ
ที่นักศึกษาเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้
2. สถาบั น กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ส่ ว นแรก ระดั บ ปริ ญ ญาโท
3 หน่ ว ยกิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก 6 หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ศึ ก ษาและ/หรื อ เตรี ย มเสนอหั ว ข้ อ และเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ผู้แนะนํา/อาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ : การขอสอบหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ส่ ว นแรกแล้ ว และได้ ผ่ า นการตรวจการ
คั ด ลอกวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยได้ รั บ การรั บ รองจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ (ระยะเวลา 1 - 5 วันทําการ)
2. การพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะดําเนินการกําหนดวันสอบหัวข้อ / จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /แต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ (ระยะเวลา 1 - 15 วันทําการ)
3. การพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และแจ้งผลให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
และนําเสนอคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ (ระยะเวลา 10 – 30 วัน
ทําการ)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 13 – 53 วันทําการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
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รายการเอกสาร
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา

ต้นฉบับ
1

สําเนา

หมายเหตุ

2. หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1

3

จํานวนสําเนาตามจํานวน
คณะกรรมการสอบหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์

3. ผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์

1

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
1. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
3. การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน
งานที่ให้บริการ

การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ / ติดต่อทางเว็บไซท์และช่องทางออนไลน์http://reg.nida

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิ ด ให้ บ ริ ก ารวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ (ยกเว้ น วั น หยุ ด ที่ ท างราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ประเภทของหนังสือรับรอง/ Transcript ที่สามารถขอรับบริการ ได้แก่
1.1 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา
1.2 Transcript ฉบับไม่ต้องรอผลการศึกษาครบถ้วน
1.3 หนังสือรับรองหน่วยกิตครบถ้วน (กรณีบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบแล้ว)
1.4 Transcript ฉบับรอผลการศึกษาครบถ้วน (กรณีบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบแล้ว)
1.5 หนังสือรับรองสอบประมวลความรู้ผ่านแล้ว (กรณีได้รับผลสอบประมวลความรู้จาก
คณะแล้ว)
1.6 หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติ (คณะต้องส่งบันทึกขออนุมัติปริญญาแล้ว)
2. การรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา สามารถทําได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 การรับเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา (กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง
จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจมาด้วยเท่านั้น)
2.2 การรับเอกสารทางไปรษณีย์ (กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ จะได้รับเอกสารภายใน
7 วัน หลังจากวันที่ชําระเงิน)
3. คําร้องจะถูกยกเลิก หากกองบริการการศึกษาไม่ได้รับหลักฐานการชําระเงินภายใน 7 วัน
4. นักศึกษาสามารถติดตามผลคําร้องที่ขอ ที่ URL:http://reg.nida.ac.th
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง หรือเข้าสู่ระบบที่ URL:
http://reg.nida.ac.th (ระยะเวลา 15 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบสถานะคําร้อง
(ระยะเวลา 1 – 3 วันทําการ)
3. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะนักศึกษาและจัดทําเอกสารสําคัญ
ตามคําร้อง(ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอํานาจลงนามออกเอกสารฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: ลงนามโดยนายทะเบียนสถาบันหรือผู้ช่วยนายทะเบียน
สถาบัน (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 2 - 7 วันทําการ (นับจากวันที่ได้รบั คําร้อง)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ
1. แบบคําร้องขอ Transcript (แบบฟอร์ม กบ.1)
1
หมายเหตุ : กรณีตดิ ต่อขอ Transcript ด้วยตนเองที่กองบริการ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. แบบคําร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (แบบฟอร์ม กบ.2)
1
หมายเหตุ : กรณีติดต่อขอหนังสือรับรองด้วยตนเองที่กองบริการ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. แบบคําร้องทั่วไป (แบบฟอร์ม กบ.3)
1
หมายเหตุ : กรณีตดิ ต่อขอเอกสารตามคําร้องทั่วไปด้วยตนเองที่กอง
บริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

สําเนา

หมายเหตุ
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ค่าธรรมเนียม

:

ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง/ Transcript/ ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ
100 .-บาท กรณีติดต่อทางเว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร
20.-บาท

ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.1
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.2
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.3
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คู่มือสําหรับประชาชน
4. การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีผู้สําเร็จการศึกษา
งานที่ให้บริการ

การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา กรณีผสู้ าํ เร็จการศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ / ติดต่อทางเว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
http://reg.nida.ac.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ประเภทของหนังสือรับรอง/ Transcript ที่สามารถขอรับบริการได้แก่
1.1 หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา (กรณีสภาสถาบันอนุมัติปริญญาแล้ว)
1.2 Transcript ฉบับสมบูรณ์ (กรณีสภาสถาบันอนุมัตปิ ริญญาแล้ว)
1.3 ใบแปลปริญญาบัตร
2. การรับเอกสารสามารถทําได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 การรับเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา (กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองจะต้อง
มีหนังสือมอบอํานาจมาด้วยเท่านั้น)
2.2 การรับเอกสารทางไปรษณีย์ (กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ จะได้รบั เอกสารภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ชาํ ระเงิน)
3. คําร้องจะถูกยกเลิก หากกองบริการการศึกษาไม่ได้รบั หลักฐานการชําระเงินภายใน 7 วัน
4. นักศึกษาสามารถติดตามผลของคําร้องที่ขอ ที่ URL: http://reg.nida.ac.th
5. การขอผ่าน Website และช่องทางออนไลน์ ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป
6. ใบแปลปริญญาบัตรไม่สามารถขอผ่าน Website และช่องทางออนไลน์ได้
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง หรือเข้าสู่ระบบที่ URL:
http://reg.nida.ac.th (ระยะเวลา 15 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาตรวจสอบสถานะคําร้อง
(ระยะเวลา 1 -3 วันทําการ)
3. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะนักศึกษาและจัดทําเอกสาร
สําคัญตามคําร้อง (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอํานาจลงนามออกเอกสารฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: ลงนามโดยนายทะเบียนสถาบันหรือผู้ช่วยนายทะเบียน
สถาบัน (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 2 - 7 วันทําการ (นับจากที่ได้รับคําร้อง)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1. แบบคําร้องขอ Transcript (แบบฟอร์ม กบ.1)
หมายเหตุ : กรณีตดิ ต่อขอ Transcript ด้วยตนเอง
ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. แบบคําร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (แบบฟอร์ม กบ.2)
หมายเหตุ : กรณีติดต่อขอหนังสือรับรองด้วยตนเอง
ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. แบบคําร้องทั่วไป (แบบฟอร์ม กบ.3)
หมายเหตุ : กรณีตดิ ต่อขอเอกสารตามคําร้องทั่วไปด้วยตนเอง
ที่กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต้นฉบับ
1
1
1

สําเนา

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร

ต้นฉบับ

4. สําเนาปริญญาบัตร
หมายเหตุ : กรณีขอใบแปลปริญญาบัตร
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเหตุ : กรณีที่สําเร็จการศึกษาก่อนปี พ.ศ.2550
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
หมายเหตุ : กรณีที่สําเร็จการศึกษาก่อนปี พ.ศ.2550 และ
มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

สําเนา
1

หมายเหตุ

1
1

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง/ Transcript/ ใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 100 .-บาท
กรณีติดต่อทางเว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 20.-บาท
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.1
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.2
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กบ.3
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คู่มือสําหรับประชาชน
5. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกําหนด
(ขอขึ้นทะเบียนหลังจากพ้นกําหนดตามประกาศสถาบัน)
งานที่ให้บริการ

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกําหนด (ขอขึ้นทะเบียนหลังจากพ้น
กําหนดตามประกาศสถาบัน)

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดว่า
ข้อ 13 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สามัญตาม วันเวลาที่สถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบก่อนเปิด
ภาคเรียน กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยาย
ระยะเวลาการขึ้นทะเบี ยนเป็นนั กศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้ องเหลือเวลาเรี ยนแต่ละวิช าไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 80
2. ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล และปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดในผลการคั ด เลื อ กตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และต้องจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่กําหนดให้
ครบถ้วน
3. การขึ้น/ลงทะเบียนหลังกําหนดนักศึกษาจะต้องชําระค่ฎาปรับ ยกเว้นได้รับอนมัติจากคณบดีให้
ได้รับการยกเว้นค่าปรับ
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ผ่านการคัดเลือกขอแบบฟอร์มคําร้องขอขึ้นทะเบียนหลัง
กําหนด
- กรอกรายละเอียด (พร้อมเหตุผล)
(ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง (พร้อมเอกสารแนบ ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
คณะตรวจสอบรายชื่อ และลงความเห็นในคําร้อง
หมายเหตุ : กรณีตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกของ
สถาบัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่คณะนําเสนอผู้มีอํานาจตามที่คณะกําหนด
พิจารณาและลงความเห็นในคําร้อง
หมายเหตุ : ผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะกําหนด หมายถึง อาจารย์
ผู้สอน/ผู้อํานวยการหลักสูตร
(ระยะเวลา 1 - 2 วัน)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นในคําร้อง และลงนามอนุมัติ
หมายเหตุ : กรณีคณบดีไม่อนุมัตใิ ห้แจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบใน
ขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1-3 วันทําการ)
5. การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่คณะที่นักศึกษาสังกัดแจ้งผลการอนุมตั ิและ
ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนไปยังกองบริการฯ และแจ้งผูผ้ ่าน
การคัดเลือกเพือ่ ทราบ (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
6. การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนที่กองบริการ
การศึกษา (ระยะเวลา 5 นาที)
7. การตรวจสอบเอกสาร
กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเอกสารการขึ้น
ทะเบียน (ระยะเวลา 5 นาที)
8. การพิจารณา
กองบริการการศึกษาบันทึกชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา (ระยะเวลา 2 นาที)
9. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษารับรหัสนักศึกษา username /password และ
เอกสารแนะนําการขึ้นทะเบียน (ระยะเวลา 2 นาที)
10. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาบันทึกประวัตแิ ละลงทะเบียนรายวิชาทางระบบ
บริการการศึกษาของสถาบัน (ระยะเวลา 15 นาที)
11. การพิจารณา
นักศึกษานําใบแจ้งยอดการชําระเงินไปชําระที่กองคลัง
และพัสดุ
(หมายเหตุ: นักศึกษาต้องจัดเตรียมแคชเชียเช็ค ตามยอดเงิน
ค่าลงทะเบียนเพื่อชําระที่กองคลังและพัสดุของสถาบัน
(ระยะเวลา 10 นาที)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 -9 วันทําการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)ฉบับสมบูรณ์
1
4. ปริญญาบัตร
1
5. ทะเบียนสมรส
หมายเหตุ (กรณีนักศึกษาหญิงที่สมรถแล้วซึ่ง
นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสําเร็จการศึกษา)
6. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
หมายเหตุ (กรณีที่ชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับ
หลักฐานการสําเร็จการศึกษา)
7. ใบรับรองแพทย์
1
1
8. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจาก สกอ.
หมายเหตุ (สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศที่ไม่มีรายชื่อสถาบันในฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของ สกอ. หรือ กพ.)
9. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2
หมายเหตุ (รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ
โดยต้องไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยอื่น)

สําเนา
2
1
1
2
2

หมายเหตุ

2

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
6. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
งานที่ให้บริการ

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดว่า
ข้อ 13 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สามัญตาม วันเวลาที่สถาบันกําหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบก่อนเปิด
ภาคเรียน กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยาย
ระยะเวลาการขึ้นทะเบี ยนเป็นนั กศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้ องเหลือเวลาเรี ยนแต่ละวิช าไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 80
2. ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล และปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดในผลการคั ด เลื อ กตาม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และต้องจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่กําหนดให้
ครบถ้วน
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนที่กองบริการ
การศึกษา (ระยะเวลา 5 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเอกสารการขึ้น
ทะเบียน (ระยะเวลา 5 นาที)
3. การพิจารณา
กองบริการการศึกษาบันทึกชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา(ระยะเวลา 2 นาที)
4. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษารับรหัสนักศึกษา Username Password และ
เอกสารคําแนะนําการขึ้นทะเบียน (ระยะเวลา 2 นาที)
5. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาบันทึกประวัติและลงทะเบียนรายวิชาทางระบบ
บริการการศึกษาของสถาบัน
หมายเหตุ : บันทึกผ่านทาง http:/reg.nida.ac.th
(ระยะเวลา 15 นาที)
6. การพิจารณา
นักศึกษานําใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนที่พิมพ์ออก
จากระบบนําไปชําระเงินที่ธนาคาร
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องชําระเงินให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินที่
ระบุไว้ ชําระตามช่วงวันที่กําหนด และชําระได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้
ตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สําเนา
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
1
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)ฉบับสมบูรณ์
1
2
4. ปริญญาบัตร
1
2
5. ทะเบียนสมรส
2
หมายเหตุ (กรณีนักศึกษาหญิงที่สมรถแล้วซึ่ง
นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสําเร็จการศึกษา)
6. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
2
หมายเหตุ (กรณีที่ชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับ
หลักฐานการสําเร็จการศึกษา)
7. ใบรับรองแพทย์
1
1
8. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจาก สกอ.
หมายเหตุ (สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศที่ไม่มีรายชื่อสถาบันในฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของ สกอ. หรือ กพ.)
9. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2
หมายเหตุ (รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ
โดยต้องไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยอื่น)
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม : ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300

- 21 -

คู่มือสําหรับประชาชน
7. การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพเิ ศษ
งานที่ให้บริการ

การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 24 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนํา การเพิกถอน
วิชาเรียนภายในกําหนดนักศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตคืน เว้นแต่จะมีประกาศ ว่าด้วยการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกําหนดจะต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีสอนแบบปกติ ดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดําเนินการหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว
ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวิชานั้น
(๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน ดําเนินการภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา
หากการเพิกถอนดําเนินการภายหลังจากเวลาที่กําหนด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้แนะนํา ทั้งนี้ หากเป็นการสอนแบบปกติ จะต้องกระทําภายในวันสุดท้ายของการ
เรียน การสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หากเป็นแบบ Block Course จะต้องกระทําภายในวันสุดท้ายของ
การเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
เมื่อนักศึกษาเพิกถอนหลังกําหนดวิชาใด จะบันทึกผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ เป็น”เพิกถอน”
หรือ “W”
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การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน เว้นแต่กรณีที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การประกาศผลสอบที่มีผลกระทบต่อวิชาที่ขอเพิกถอน กรณีเจ็บป่วยของนักศึกษา
โดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของต้นสังกัด
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง/แบบฟอร์มการถอนรายวิชา และกรอก
รายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายืน่ คําร้อง/แบบฟอร์ม พร้อมเอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้
เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯกําหนดให้แจ้ง
นักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนออาจารย์ผู้แนะนําให้ความเห็นชอบและลงนามในคําร้อง
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา/เจ้าหน้าที่
และอนุมัติคําร้องขอเพิกถอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
5. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผลการพิจารณาของคณบดีให้นักศึกษา
ทราบ (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)
6. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษารับคําร้องที่คณบดีอนุมตั ิเรียบร้อยแล้ว/แบบฟอร์ม
การถอนรายวิชา จากเจ้าหน้าที่คณะ และนํามาติดต่อที่กองบริการ
การศึกษา (ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริการการศึกษา และกรณีมีเงินคืนให้นักศึกษา
ยื่นแบบฟอร์มเพิกถอนขอคืนเงินที่ฝ่ายการเงิน กองคลังและพัสดุ
(ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 - 9 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอร์มการถอนรายวิชาเรียน
3. สมุดบัญชีธนาคารที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี
หมายเหตุ : กรณีที่มีเงินคืน

ต้นฉบับ
1
1

สําเนา
1
1
1

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
8. การเปลีย่ นคณะ
งานที่ให้บริการ

การเปลี่ยนคณะ

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดเรื่องการเปลี่ยนคณะและการเปลี่ยน
หลักสูตร ดังนี้
ข้อ 48 การเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรกระทําได้ดังนี้
(1) กระทําในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ
(2) ได้ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) การเปลี่ยนคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม่
(4) การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
(5) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับโอนของแต่ละคณะ/หลักสูตร
(6) ขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สถาบัน
กําหนด
นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่ขอเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะโอนหน่วยกิตไปนับใน
หลักสูตรใหม่ โดยอนุมัติของคณบดีของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรว
มของหลั กสู ต รที่ รั บ โอน วิ ช าที่ ข อโอนจะต้ อ งสอบได้ ม าแล้ว ไม่ เ กิ น 3 ปี นั บ จากวั น สุ ด ท้ า ยของภาค
การศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน และไม่นําผลการศึกษาของวิชาที่ได้โอนหน่วยกิตมาคํานวณ
แต้มเฉลี่ยในคณะหรือหลักสูตรใหม่
การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว

- 25 -

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้องและกรอกรายละเอียดขอเปลีย่ นคณะที่
คณะใหม่ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา และตาม
คุณสมบัติการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรใหม่นี้
หมายเหตุ : หากคณะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมให้แจ้งนักศึกษา
ทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนอผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะแต่งตั้งเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา/เจ้าหน้าที่
และอนุมัติคําร้องขอเพิกถอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
5. การพิจารณา
เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผลการพิจารณาของคณบดีให้นักศึกษา
ทราบ (ระยะเวลา 1 – 2 วันทําการ)
6. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษารับคําร้องที่คณบดีอนุมตั ิเรียบร้อยแล้วและ
แบบฟอร์มการถอนรายวิชา จากเจ้าหน้าที่คณะ แล้วนํามาติดต่อที่
กองบริการการศึกษา (ระยะเวลา 5 นาที)
7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริการการศึกษา และกรณีมีเงินคืนให้นักศึกษา
ยื่นแบบฟอร์มเพิกถอนขอคืนเงินที่ กองคลังและพัสดุ
(ระยะเวลา 30 นาที)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 - 9 วันทําการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอร์มการถอนรายวิชาเรียน
3. สมุดบัญชีธนาคารที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี
หมายเหตุ : กรณีที่มีเงินคืน

ต้นฉบับ
1
1

สําเนา
1
1
1

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
9. การเปลีย่ นฐานะวิชาเรียน
งานที่ให้บริการ

การเปลี่ยนฐานะวิชาการศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 25 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียนจากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็น
เพื่อหน่วยกิตจะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนําและอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ
ปกติ จ ะต้ อ งกระทํ า ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของการเรี ย นการสอนภาคนั้ น ๆ ในกรณี ก ารสอนแบบ Block
Course จะต้องกระทําภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้องและกรอกรายละเอียดขอเปลีย่ นฐานะ
วิชาเรียน (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
คณะตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา
(ระยะเวลา 1 วัน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้แนะนําและอาจารย์ประจําวิชาพิจารณาความเห็น
ของเจ้าหน้าที่ และอนุมตั ิคําร้องขอเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผลการพิจารณาของคณบดีให้
นักศึกษาทราบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษารับคําร้องที่ได้รับการอนุมตั เิ รียบร้อยแล้ว/แบบฟอร์ม
ขอเปลี่ยนฐานะวิชาเรียนจากเจ้าหน้าที่คณะ และนํามาติดต่อที่กอง
บริการการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน)
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 - 8 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สําเนา
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา
1
1
2. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
1
1
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
10. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
งานที่ให้บริการ

การเปลี่ยนแผนการศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 37 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์เป็นแผนที่ไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ได้ โดยอนุมัติของคณบดีโดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
การอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผนที่ต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นแผนที่ไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ให้ถือเป็นการอนุมัติให้ยตุ ิวิทยานิพนธ์โดยปริยาย
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้องและกรอกรายละเอียดขอเปลีย่ น
แผนการเรียน (ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
คณะตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา
(ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนออาจารย์ผู้แนะนําหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ความเห็นชอบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณะบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/เจ้าหน้าที่ และอนุมตั ิคําร้องของ
เปลี่ยนแผนการเรียน (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผลการพิจารณาของคณบดีให้
นักศึกษาทราบ (ระยะเวลา 1 วัน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 - 8 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สําเนา
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
1
1
2. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
1
1
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
11. การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ
งานที่ให้บริการ

การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 48 การเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรกระทาได้ดังนี้
(1) กระทาในขณะที่เป็นนักศึกษาสามัญ
(2) ได้ศึกษาวิชาของหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) การเปลี่ยนคณะต้องได้รบั อนุมัติจากคณบดีคณะเดิมและคณบดีคณะใหม่
(3) การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
(4) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับโอนของแต่ละคณะ/หลักสูตร
(5) ขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สถาบัน
กําหนด
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง และกรอกรายละเอียดขอเปลีย่ น
หลักสูตร (ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้องให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาและคุณสมบัติรับเข้านักศึกษาตาม
หลักสูตรที่ขอเปลี่ยน (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนอผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะกําหนดให้ความเห็น
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของผู้มีอํานาจที่คณะกําหนด/
เจ้าหน้าที่และอนุมัติคําร้องของเปลี่ยนหลักสูตร (ระยะเวลา
1 - 3 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 - 7 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา

ต้นฉบับ
1

สําเนา
1

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : 1,000.-บาท
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www. 1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
12. การเพิม่ วิชาเรียน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ

การเพิ่มวิชาเรียน
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนด ดังนี้
ข้ อ 23 การเพิ่ ม วิ ช าเรี ย น จะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย์ ผู้ แ นะนํ า โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว
ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทําได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง/แบบฟอร์มการเพิ่มรายวิชาและ
กรอกรายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง/แบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่คณะ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
กําหนดให้แจ้งนักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนอผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะกําหนดให้ความเห็นชอบ
หมายเหตุ : ผู้มีอํานาจตามที่คณะกําหนด หมายถึง
อาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ผู้แนะนํา/ผู้อํานวยการหลักสูตร
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของผู้มีอํานาจ/เจ้าหน้าที่
และอนุมัติคําร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียน (ระยะเวลา 1 - 3 วัน
ทําการ)
5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่คณะส่งคําร้อง/แบบฟอร์มให้กองบริการ
การศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาของคณบดีให้
นักศึกษาทราบ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
6. การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่กองบริการตรวจสอบคําร้อง/แบบฟอร์ม และ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน (กรณีเพิ่มวิชา)
และนําไปชําระเงินที่ธนาคาร
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องชําระเงินให้ครบถ้วนตาม
จํานวนเงินที่ระบุไว้ ชําระตามช่วงวันที่กาํ หนด และชําระ
ได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้ ตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน
(ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 - 10 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สําเนา
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
1
1
2. แบบฟอร์มการเพิ่มรายวิชาเรียน
1
1
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม : อัตราค่าธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชาเป็นไปตามประกาศสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
13. การเพิม่ วิชาเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ
งานที่ให้บริการ

การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนด ดังนี้
ข้ อ 23 การเพิ่ ม วิ ช าเรี ย น จะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย์ ผู้ แ นะนํ า โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้นไปแล้ว
ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทําได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนดังกล่าว นักศึกษาจะต้องมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง/แบบฟอร์มการเพิ่มรายวิชาเป็น
กรณีพิเศษ และกรอกรายละเอียด (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง/แบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่คณะ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
กําหนดให้แจ้งนักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนอผู้มีอํานาจตามที่คณะกําหนดให้ความเห็นชอบ
หมายเหตุ : ผูม้ ีอํานาจตามทีค่ ณะกําหนด หมายถึง อาจารย์
ผู้สอน/ อาจารย์ผู้แนะนํา/ผู้อาํ นวยการหลักสูตร
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของผู้มีอํานาจ/เจ้าหน้าที่
และอนุมัติคําร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่คณะส่งคําร้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี/
แบบฟอร็มการเพิ่มรายวิชาให้กองบริการการศึกษา
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
6. การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่กองบริการตรวจสอบคําร้อง/แบบฟอร์ม และ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
(ระยะเวลา 5 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ขั้นตอน
7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน (กรณีเพิ่มวิชา)
และนําไปชําระเงินที่ธนาคาร
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องชําระเงินให้ครบถ้วนตาม
จํานวนเงินที่ระบุไว้ ชําระตามช่วงวันทีก่ ําหนด และชําระ
ได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้ ตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน
(ระยะเวลา 30 นาที)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 - 10 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอร์มการเพิ่มรายวิชาเรียน

ต้นฉบับ
1
1

สําเนา
1
1

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : อัตราค่าธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชาเป็นไปตามประกาศสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
14. การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับกําหนด
งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับกําหนด

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ๑๙ ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต
หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ ไม่
นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิชาที่กําหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๓ หน่วย
กิต)
สําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก การลงทะเบี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต
หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
และวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๖ หน่วยกิต)
สําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอแบบฟอร์มคําร้อง/กรอกรายละเอียดขอ
ลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้องให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษากําหนด (ระยะเวลา
1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนออาจารย์ผู้แนะนําให้ความเห็นชอบและลงนาม
ในคําร้อง (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา/
เจ้าหน้าที่และอนุมัติ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 - 7 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา

ต้นฉบับ
1

สําเนา
1

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
15. การลงทะเบียนรายวิชาต่ํากว่าข้อบังคับกําหนดกําหนด
งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนรายวิชาต่ํากว่าข้อบังคับกําหนด

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 19 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังนี้
(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต
หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้
ไม่นั บ รวมวิ ช าที่ ไม่นับ หน่ ว ยกิต วิ ช าที่ กําหนดให้ เรี ย นก่อนเปิ ด ภาคและวิ ช าวิ ท ยานิ พนธ์ ใ นส่ ว นแรก
(๓ หน่วยกิต)
สําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก การลงทะเบี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต
หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
และวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๖ หน่วยกิต)
สําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอคําร้อง/กรอกรายละเอียดขอลงทะเบียน
รายวิชาต่ํากว่าข้อบังคับกําหนด (ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้องให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษากําหนด
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับกําหนดให้แจ้ง
นักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
เสนออาจารย์ผู้แนะนําให้ความเห็นชอบและลงนาม
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา/
เจ้าหน้าที่และอนุมัติ (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 - 7 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา

ต้นฉบับ
1

สําเนา
1

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
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ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
16. การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนดเป็นกรณีพเิ ศษ
งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนดเป็นกรณีพิเศษ

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดเรื่องการลงทะเบียนหลังกําหนดไว้ ดังนี้
ข้อ 20 การลงทะเบียนหลังกําหนดกระทําได้ดังนี้
(1) กรณีสอนแบบปกติ กระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได้หลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ ไปแล้ว
ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น
(3) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทําได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยาย
ระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ การขยายเวลาการลงทะเบียนดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเหลือ
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนวิชาที่ขอลงทะเบียนหลังกําหนด
การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต้องชําระค่าปรับ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม การยกเว้นค่าปรับให้เป็นอํานาจของคณบดีตามหลักเกณฑ์ที่ ทคอ.การศึกษา
กําหนด
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ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอแบบฟอร์มคําร้อง/กรอกรายละเอียด
(ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษายื่นคําร้อง (พร้อมเอกสารประกอบ ถ้ามี) ให้
เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษา
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ กําหนดให้แจ้ง
นักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่คณะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ : เมื่อได้รับอนุมัตแิ ล้วให้เจ้าหน้าที่คณะทําการ
ลงทะบียนให้นักศึกษาและแจ้งนักศึกษาติดต่อชําระเงิน
ค่าลงทะเบียน /ค่าปรับ (ถ้าไม่ได้รับอนุมัตใิ ห้ยกเว้น)
(ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 2 - 4 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สําเนา
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
1
1
2. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
1
1
เช่น ใบรับรองแพทย์ คําสั่งจากต้นสังกัดให้ต้องไป
ปฏิบัติงานในช่วงของการลงทะเบียนตามกําหนด
เป็นต้น
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ค่าปรับลงทะเบียนหลังกําหนด เป็นไปตามประกาศสถาบัน

หมายเหตุ
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ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
3. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
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คู่มือสําหรับประชาชน
17. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง

งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง

หน่วยงานที่ให้บริการ

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการให้บริการ

คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 กําหนด ดังนี้
ข้ อ 31 การลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาสามั ญ ระดั บ ปริ ญ ญาโท (แผน ก) ให้ แ บ่ ง
การลงทะเบี ยนเป็นสองส่วน โดยให้ สามารถลงทะเบี ยนวิ ท ยานิ พนธ์ ส่ วนแรก (3 หน่วยกิ ต) ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของการเรียนรายวิชาปกติได้ โดยต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น
“U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศ
ผลการศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะ
ได้ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคที่ได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวัน
ประกาศผลการศึกษาส่วนแรกเป็น “S” การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่
นักศึกษาเข้าศึกษาและจะต้องชําระค่าปรับตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ข้ อ 32 การลงทะเบี ยนวิท ยานิ พนธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ แ บ่ งการลงทะเบี ย นเป็ น สองส่ว น
โดยการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ให้ลงทะเบียนได้เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
หลักสูตรกําหนด โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 และสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ผ่านแล้ว โดยวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น
“U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผล
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การศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้
ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคที่ได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสําหรับแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา ให้ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ได้เมื่อสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่านแล้ว
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในส่วนที่สอง จะลงทะเบียนได้เมื่อผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ส่วนแรกเป็น “S” โดยให้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ส่วนแรกเป็น“S”
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาขอแบบฟอร์มคําร้อง/กรอกรายละเอียด
(ระยะเวลา 30 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษายื่นคําร้อง (พร้อมเอกสารประกอบ ถ้ามี) ให้
เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษา
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ กําหนดให้แจ้ง
นักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. การพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เจ้าหน้าที่คณะเสนออาจารย์ผู้แนะนําให้ความเห็นชอบและ
ลงนามในคําร้อง (ระยะเวลา 1 - 3 วันทําการ)
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณบดีพิจารณาความเห็นของอาจารย์ผู้แนะนํา/เจ้าหน้าที่
คณะ และอนุมตั ิ
หมายเหตุ : กรณีไม่อนุมตั ใิ ห้แจ้งนักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้
(ระยะเวลา 1 -3 วันทําการ)
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ขั้นตอน
5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าที่คณะทําการลงทะเบียน
ผ่านระบบให้นกั ศึกษาและแจ้งนักศึกษาทราบ (ระยะเวลา 1 วัน
ทําการ)
6. การตรวจสอบเอกสาร
นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนและนําไป
ชําระเงินที่ธนาคาร
หมายเหตุ : การชําระเงินต้องชําระตามช่วงวันที่กําหนดใน
ใบแจ้งยอดการชําระเงินเท่านั้น จึงจะถือว่าการลงทะเบียน
สมบูรณ์ (ระยะเวลา 1 -5 วันทําการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 - 13 วันทําการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
รายการเอกสาร
1.บัตรประจําตัวนักศึกษา

ต้นฉบับ
1

สําเนา

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ช่องทางการร้องเรียน
1. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
3. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300

