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ประวตัคิวามเป็นมา บทบาทและภารกจิ 
 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หรือท่ีเรียกกนัว่านิดา้ (The National 

Institute of Development Administration-NIDA) เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูง จดัตั้งข้ึน

เม่ือวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ.2509 เพ่ือสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ             

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการสร้างผูมี้ความรู้ดา้นสถิติ เพ่ือมาช่วยพฒันา

ประเทศยอ้นหลงัไปเม่ือปี พ.ศ. 2505 นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว  ต่อมาไดม้อบหมายให้ ดร.สเตซีย ์เมย ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจมาถวาย

คาํปรึกษาและไดจ้ดัทาํร่างขอ้เสนอในการจดัตั้งสถาบนั (ช่ือภาษาองักฤษว่า Graduate 

Institute of Development Administration-GIDA) 

ในปีเดียวกนัศาสตราจารย ์บุญชนะ อตัถากรและคณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

International Institute Of Administration Sciences (IIAS) ณ  ก รุ ง เวี ย น น า  ป ร ะ เท ศ

ออสเตรีย หลงัจากนั้นไดเ้สนอให้รัฐบาลจดัตั้งสถาบันพฒันาการบริหาร (Institute of 

Development Administration) โดยรวมการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การอบรม

ขา้ราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การสอนวิชาพฒันาการเศรษฐกิจและการสอน

วิชาสถิติในสาํนักงานสถิติแห่งชาติ และผนวกการสอนวิชาการบริหารวิสาหกิจเขา้ไวด้ว้ย       

และในช่วงเวลานั้ น  ดร.อํานวย วีรวรรณ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ            

และการคลงั ได้เสนอรัฐบาลให้จดัตั้ งบัณฑิตวิทยาลยัการบริหารธุรกิจ ซ่ึงต่อมาคือ                 

คณะบริหารธุรกิจ รัฐบาลเห็นชอบกบัขอ้เสนอในการจดัตั้งสถาบนัพฒันาการบริหาร     

จึงมีมติแต่งตั้ง พลตรี พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ เป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาจดัตั้ง นอกจากนั้น คณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะรัฐประศาสน-

ศาสตร์ ซ่ึงสงักดัอยูใ่นมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                                                                          
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รวมทั้งคณาจารยช์าวต่างประเทศของมหาวิทยาลยัอินเดียนาไดส้นบัสนุนและให้ความ

ช่วยเหลือจนการจดัตั้งสถาบนัประสบผลสาํเร็จ นาํมาสู่การตราพระราชบญัญติัสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 “มีวตัถุประสงคใ์ห้

การศึกษาวิชาการบริหารและการพฒันา ทาํการวิจยัส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” 

โดยรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ โครงการ

อบรมทางเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมสถิติของ

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ การฝึกอบรม การวิจยั และการบรรณาสารการพฒันาซ่ึงเป็นงาน

เดิมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์มาจัดตั้ งเป็นคณะ สํานักและหน่วยงานต่าง ๆ           

ของสถาบนั ระยะแรกไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรจาก

มู ล นิ ธิ ฟ อ ร์ ด แ ล ะ  Midwest Universities Consortium for International Activities, 

Inc.(MUCIA) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐบาล                  

เปิดสอนในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุ่งให้ผูส้ําเร็จการศึกษาไดน้าํความรู้

และประสบการณ์ไปพฒันาประเทศ เพ่ือสนองพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรผูพ้ระราชทานกาํเนิดสถาบนั

แห่งน้ี  
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สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

National Institute of Development Administration 

 
 

ตราประจําสถาบัน 

 

ตราประจาํสถาบนัเป็นรูปธรรมจกัรอยู่ภายในขอบวงกลมซ้อนสองชั้น ท่ีมี   

คาํขวญัประจาํสถาบนัว่า “นตฺถิ ป�ฺญา สมา อาภา” และคําว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์” อยู่ตรงกลางตอนบนและตอนล่างตามลาํดบั ระหว่างต้นและปลายของ

อกัษรดา้นบนและด่านล่างมีรูปดอกราชพฤกษ์หน่ึงดอกคัน่กลางทั้งซ้ายและขวา ดา้นละ

หน่ึงดอกกงท่ีแยกออกเป็นแกน 8 กง ทาํเป็นรูปคบเพลิงพร้อมเปลวไฟ 
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วสัิยทัศน์ของสถาบัน 
 

“เป็นสถาบนัสรรคส์ร้างปัญญาของสงัคม และสร้างผูน้าํ  

เพ่ือไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในระดบัสากล” 

 

พนัธกจิของสถาบัน 
 
 

1. สร้างผูน้าํท่ีมีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพฒันาประเทศ  

2. สร้างองคค์วามรู้ ศึกษาวจิยัดา้นการบริหารการพฒันา  

3. สร้างงานบริการวชิาการท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาประเทศ  

4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความ 

     เขม้แขง็ของ ศิลปวฒันธรรมไทย  

5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการ 

     พฒันาและการมี ส่วนร่วมของบุคลากร  

6. สร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 

 

ปรัชญาของสถาบัน 
 

 

“สร้างปัญญา เพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน”  

“WISDOM for Sustainable Development” 
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สีประจาํสถาบัน และสีประจาํคณะ 

 

1.  สถาบนั     สีเหลือง 

2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   สีเขียวใบไม ้

3.  คณะบริหารธุรกิจ    สีแดงเลือดนก 

4.  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ   สีฟ้า 

5.  คณะสถิติประยกุต ์    สีแสด 

6.  คณะพฒันาสงัคมและยทุธศาสตร์การบริหาร สีม่วง 

7.  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   สีนํ้าเงิน 

8.  คณะภาษาและการส่ือสาร   สีชมพู 

9.  คณะนิติศาสตร์     สีขาว 

10. คณะการจดัการการท่องเท่ียว   สีทอง 

11. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สีฟ้าอมเขียว 

12. วิทยาลยันานาชาติ    สีนํ้าเงินและขาว 

13. คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สีเขียวใบไมผ้ลิ 

 

ดอกราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจําสถาบัน 
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สถาบันมทีี่ตั้งทําการหลกัอยู่ที่  

  148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ         

  กรุงเทพมหานคร 10240 

  โทรศพัท ์  0-2727-3000   

  Website : http://www.nida.ac.th   

กองบริการการศึกษา  

 โทรศพัท ์: 0-2727-3365-77   

 โทรสาร : 0-2374-1546, 0-2377-7477  

 e-mail : edu_serv@nida.ac.th 

 Website : http://edserv.nida.ac.th/ 

ที่ทําการศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 1.  จงัหวดัพิษณุโลก : วิทยาลยัพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

 2.  จงัหวดันครราชสีมา : โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  

 3.  จงัหวดัอุดรธานี : มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ประจาํวิทยาเขตอุดรธานี 

 4.  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : วิทยาลยัเทคโนโลยสุีราษฎร์พณิชยการ 

 5.  จงัหวดัชลบุรี : วิทยาลยัมหาดไทย  

คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 

 จงัหวดัยะลา : วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 

คณะการจดัการการท่องเที่ยว 

 จงัหวดัภูเกต็ : วิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม 

 จงัหวดัระยอง : สาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

http://www.nida.ac.th/
mailto:edu_serv@nida.ac.th
http://edserv.nida.ac.th/
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คณะผู้บริหารสถาบัน 

ผู้บริหารสถาบัน 

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
อธิการบด ี

                               รศ.ดร.สมบติั  กุสุมาวลี            ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม 

         รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการและกจิการนานาชาติ           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยดีจิิทัล 

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินนัทม์หกุล                        ศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา 

         รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและชุมชนสัมพนัธ์                       รองอธิการบดฝ่ีายวจัิยและบริการวชิาการ 
 

คณบด ี
    

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท ์ 

คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 
รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ ์

คณะภาษาและการส่ือสาร 

ผศ.ดร.ไพฑูรย ์ มนตพ์านทอง 

คณะการจัดการการท่องเทีย่ว 

ผศ.ดร.สิทธ์ิ สุนทรายุทธ 

วทิยาลยันานาชาต ิ

รศ.ดร.ธชัวรรณ กนิษฐพงศ ์

คณะบริหารธุรกจิ 

ผศ.ดร.ปราโมทย ์ ลือนาม 

คณะสถิตปิระยุกต์ 

ศ.ดร.จิรประภา  อคัรบวร 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

รศ.นเรศร์  เกษะประกร 

คณะนิตศิาสตร์ 

รศ.ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

รศ.ดร.ภคัพงศ ์ พจนารถ 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้อาํนวยการสํานัก 
 

 

รศ.ดร.พทัรียา หลกัเพช็ร 

สํานักวจิัย 

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพฒันา 

สํานักบรรณสารการพฒันา 

ศ.ดร.บุญชยั หงส์จารุ 

สํานักสิริพฒันา 

อ.ดร.บงกช  เจนจรัสสกุล  

สํานักเทคโนโลยดีจิิทลัและสารสนเทศ 
 

ข้อมูล ณ กนัยายน 2565 
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การให้บริการการศึกษาของสถาบัน 
 

  สถาบนัมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาการและ

งานบริการดา้นต่าง ๆ ฉะนั้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและคล่องตวัในการติดต่อกบัสถาบนั

มีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางดา้นวิชาการและงานทะเบียนนกัศึกษา 2 ส่วน คือ               
  

  1. กลุ่ มงานการศึกษาของคณะ   ให้คําแนะนําด้านวิชาการกับนักศึกษาใน          

เร่ืองต่าง  ๆดงัน้ี 

  -  หลกัสูตรและวิชาเรียนของแต่ละสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยู ่

  -  เน้ือหาของกระบวนวิชาต่างๆ ของคณะและสาขาวิชานั้น ๆ   

  -  การเรียน การสอน การสอบ และตารางสอน ตารางสอบประจาํภาค  

  -  การสอบประมวลความรู้ การสอบปากเปล่า และการทาํวิทยานิพนธ์ 

  -  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษา และกฎระเบียบ ทางดา้นการศึกษา 

  นอกจากน้ี กลุ่มงานการศึกษาของคณะจะใหค้าํแนะนาํในดา้นการลงทะเบียน     

การเพ่ิม หรือการเพิกถอนรายวิชา  การเทียบโอนวิชา  การเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกุล  ยศ 

การเปล่ียนท่ีอยู่ การขอยา้ยคณะ/สาขาวิชา การขอลาพักการศึกษาหรือขอรักษา

สถานภาพนักศึกษาและการลาออก ซ่ึงนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี         

ฝ่ายการศึกษาของคณะ ดงัน้ี 

 1.   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ)  

  อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10  

          โทรศพัท ์ 0-2727-3870, 3872, 3873, 3892, 3897, 3909, 3911 

               โทรศพัท/์โทรสาร   0-2375-8778 
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                   ส่วนภูมิภาค  

                     จ.พิษณุโลก  โทรศพัท ์ 0-5533-7518  
    มือถือ 081-3791691 

จ.นครราชสีมา โทรศพัท ์ 0-4475-6790  
                     จ.อุดรธานี โทรศพัท ์ 0-4224-3380 
                   จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศพัท ์ 0-7728-1844 
              มือถือ 081-8493527 

จ.ชลบุรี       โทรศพัท ์ 0-3824-0244-45 
                     www.gspa.nida.ac.th 

 2. คณะบริหารธุรกจิ  
อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 8  
โทรศพัท ์ 0-2727-3931-48  

       www.nidabusinessschool.com  

 3. คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  
อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 14  
โทรศพัท ์ 0-2727-3176, 3180 

         www.econ.nida.ac.th 

      4. คณะสถิติประยุกต์  
อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 12 
โทรศพัท ์ 0-2727-3037-40 

  http://as.nida.ac.th  

 5. คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร (กรุงเทพฯ) 
อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 16 
โทรศพัท ์ 0-2727-3101, 3126 

http://www.gspa.nida.ac.th/
http://www.nidabusinessschool.com/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://as.nida.ac.th/
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ส่วนภูมิภาค  

    จ.ยะลา โทรศพัท ์ 0-7324-4417  
http://ssde.nida.ac.th 

   6. คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์   

อาคารมาลยั หุวะนนัทน์ ชั้น 1  
โทรศพัท ์ 0-2727-3474-75, 0-2727-3490-91  
โทรสาร 0-2375-3976 
http://www.hrd.nida.ac.th/   

   7. คณะภาษาและการส่ือสาร   
อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 
โทรศพัท ์ 0-2727-3139, 3141, 3162  
โทรสาร 0-2377-7892 

           http://lc.nida.ac.th   

8.  คณะนิติศาสตร์  
อาคารบุญชนะ อตัถากร  ชั้น 5 
โทรศพัท ์ 0-2727-3658-3662, 3754 

  โทรศพัท/์โทรสาร  0-2374-4731   
  http://law.nida.ac.th   

 9. คณะการจัดการการท่องเทีย่ว (กรุงเทพ)  

อาคารราชพฤกษ ์ชั้น 2 
โทรศพัท ์ 0-2727-3671-3, 3689, 3725 

         ส่วนภูมิภาค  

                     จ.ภูเก็ต โทรศพัท ์ 094-8598905   
  http://tour.nida.ac.th    
                F: ท่องเท่ียว นิดา้ GSTM NIDA  

http://ssde.nida.ac.th/
http://www.hrd.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/
http://tour.nida.ac.th/
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 10. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

อาคารมาลยั หุวะนนัทน์ ชั้น 8 
โทรศพัท ์ 0-2727-3317, 3758, 3764  
www.gscm.nida.ac.th   

 11. วทิยาลยันานาชาต ิ

อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 19 
โทรศพัท ์ 0-2727 3003  
ปริญญาเอก (Eng.) 0-2727-3526  
ปริญญาโท (Eng.) 0-2727-3560  
ปริญญาเอก (จีน) 0-2727-3555  
www.ico.nida.ac.th 

12. คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม (กรุงเทพฯ) 

อาคารราชพฤกษ ์ชั้น 4 
โทรศพัท ์ 0-2727-3291, 3130  
มือถือ 082-7829352 

             ส่วนภูมิภาค  

             จ.ระยอง โทรสาร 0-3868-4798  
    มือถือ 082-7829353 
    http://gseda.nida.ac.th/ 
 

  อน่ึง อาจารยผ์ูแ้นะนาํจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ตลอดจนการลงทะเบียน/เพิกถอนของนกัศึกษาดว้ย 

 

ขอ้มูล ณ กนัยายน 2565 

 

http://www.gscm.nida.ac.th/
http://gseda.nida.ac.th/
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  2. กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท่ีให้บริการสนบัสนุนการจดั

การศึกษา ดงัน้ี 

   -  ใหบ้ริการขอ้มูลเร่ืองการรับนกัศึกษา งานสอบคดัเลือก 

   -  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศึกษา ระเบียบ ประกาศสถาบนั 

ดา้นการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

   -  ให้บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th เช่น     

ให้คาํแนะนาํดา้นการลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ การตรวจสอบผลการศึกษา  

การตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษา การแสดงความจาํนงการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 

   -  การขอเอกสารสําคญั เช่น ใบรับรองต่างๆ  Transcript การขอผ่อนผนัการ

เกณฑท์หาร การส่งตวักลบัเขา้รับราชการ การขอขยายเวลาศึกษาต่อและการตรวจสอบ

คุณวฒิุ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดระบบงานบริการการศึกษาไดจ้าก

คู่มือการใชร้ะบบบริการการศึกษา หรือสอบถามท่ี 

           กองบริการการศึกษา  

           ส่วนบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา โทร.0-2727-3370-73 

  ส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา โทร.0-2727-3367-68, 3629 และ 3562 

  ส่วนหลกัสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน 0-2727-3374-3376 

  ส่วนบริหารงานทัว่ไป  0-2727-3365-3366, 3378-3379 และ 3026 

  โทรสาร   0-2374-1546, 0-2377-7477  

  e-mail : edu_serv@nida.ac.th  

  Website : http://edserv.nida.ac.th/  

     http://reg.nida.ac.th/ 

 

http://reg.nida.ac.th/
mailto:edu_serv@nida.ac.th
http://edserv.nida.ac.th/
http://reg.nida.ac.th/
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ข้อแนะนําในการชําระเงินค่าลงทะเบียน 

 1. กรณี ชําระเงินด้วยเงินสด  โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินของสถาบัน 

โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ http://reg.nida.ac.th  และชาํระเงินไดด้งัน้ี 

1. ธนาคารกสิกรไทย 

2. ธนาคารกรุงเทพ     ภายในวนั-เวลาทาํการของธนาคาร 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา    ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

                                              (อตัราค่าบริการตามท่ีธนาคารกาํหนด) 

            ∗ 4.   ร้าน 7-ELEVEN หรือร้านคา้ท่ีมีสญัลกัษณ์  ทัว่ประเทศ ∗ 

       หมายเหตุ  ∗ 1. ยอดการชาํระเงินได ้ตั้งแต่ 1 – 49,000 บาท คิดอตัราค่าบริการ 10 บาท 

/1 รายการ ทัว่ประเทศ 

                         2. กรณีท่ีมียอดเงินเกิน 49,000 บาท จะต้องเสียอตัราค่าบริการ เพ่ิม        

10 บาท /1 รายการ ทัว่ประเทศ 
 

2.ก ร ณี  ชํ าร ะ ด้ ว ย บั ต ร เค ร ดิ ต /เด บิ ต /VISA/Master Card ผ่ าน  Mobile 

Application Counter service pay) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://reg.nida.ac.th 

     

  ทั้ งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมสําหรับการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ        

ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บภาระ  

 

    การชําระเงินไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน สถาบันฯ     

จะถือว่านักศึกษายงัไม่มกีารลงทะเบียนเรียน 

 

http://reg.nida.ac.th/
http://reg.nida.ac.th/
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 การลงทะเบียนต้องดาํเนินการภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 

 หากลงทะเบียนหลงัจากระยะเวลาที่กาํหนดไว้  จะต้องเสียค่าปรับ 

 นักศึกษาระดบัปริญญาเอก คนละ 1,500 - 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 นักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิคนละ 1,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

 นักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพเิศษ คนละ 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                    
                          

 

 

16 

คาํแนะนําการขอเอกสารสําคญัทางการศึกษา 
 

อัตราค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองอ่ืนๆ 

และค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 100.- บาท 

หมายเหตุ :    1.  การออกเอกสารสาํคญัทางการศึกษาทุกประเภท จะออกใหเ้ม่ือ  

                             นกัศึกษาชาํระเงินครบถว้นและถูกตอ้งตามระเบียบของสถาบนั 

 2.  นกัศึกษาท่ีติดคา้งพนัธะต่าง ๆ สถาบนัขอสงวนสิทธ์ิในการออก 

  เอกสารสาํคญัทางการศึกษาทุกกรณี 

การขอเอกสารสําคญั (กรณีชาํระเงินผ่านธนาคาร หรือหรือร้าน 7-ELEVEN 

หรือร้านคา้ท่ีมีสญัลกัษณ์  คิดอตัราค่าบริการ 10 บาท/1 รายการ ทัว่ประเทศ) 

ทั้ งน้ี  อัตราค่าบริการสําหรับการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ               

ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บภาระ  
 

การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา นักศึกษาสามารถขอได้ 3 ช่องทาง ดงันี ้

 1.  ขอที่สถาบันฯ ติดต่อกองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์

ประพนัธ์ วนัเวลาราชการ เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสําคัญทาง

การศึกษาใหค้รบถว้น 

 1.2 นาํแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสําคญัทางการศึกษา ไปชาํระเงินท่ี

กองคลงัและพสัดุ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศป์ระพนัธ์ และนาํใบเสร็จรับเงินกลบัมา

ยื่นท่ีกองบริการการศึกษา  
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2.  ขอผ่าน Website ท่ี URL :  http://reg.nida.ac.th เลือกเมนู  ขอเอกสารสาํคญั 

Online มีขั้นตอนดงัน้ี 

 2.1  นกัศึกษากรอกขอ้มูลและทาํรายการตามคาํแนะนาํท่ีแจง้ไวใ้นแต่ละ

หนา้ของ Webpage จนเสร็จเรียบร้อย และพิมพใ์บแจง้ยอดการชาํระเงินจากระบบ  

 2.2  นาํใบแจง้ยอดการชําระเงินท่ีพิมพ์จากระบบ ไปชําระเงินท่ีธนาคาร

กรุงเทพจาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทําการของธนาคาร หรือร้าน            

7-ELEVEN หรือร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์  ตามวนัท่ีระบุในใบแจ้งการชําระเงิน     

(การชําระเงนิคิดอตัราค่าบริการ 10 บาท/ 1 รายการ ทั่วประเทศ) 

      2.3  หลงัจากชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ก็บใบแจง้การชาํระเงินส่วนท่ี 1 ไว้

เป็นหลักฐาน หลังจากนั้ นระบบจะปรับยอดการชําระเงินในวนัทําการถัดไป และ

สามารถตรวจสอบขอ้มูลการชาํระเงินและติดตามผลคาํร้องขอท่ี  

URL : http://reg.nida.ac.th 

3.  ขอทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1  ไป ท่ี  Website ท่ี  URL :  http://edserv.nida.ac.th  และดาวน์โห ลด

แบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสาํคญัทางการศึกษา  

 3.2  นกัศึกษากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสาํคญัทางการศึกษา

ให้ครบถว้น 

 3.3  นําแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไปชําระเงินท่ี

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในเวลาทาํการของธนาคาร หรือ

ร้าน 7-ELEVEN หรือร้านคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์  (การชําระเงินคิดอัตราค่าบริการ 10 

บาท/ 1 รายการ ทั่วประเทศ) 

http://reg.nida.ac.th/
http://reg.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
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 3.4  หลงัจากชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาตอ้งส่งแบบฟอร์มคาํร้องขอ

เอกสารสาํคญัทางการศึกษา พร้อมแนบหลกัฐานการชาํระเงินและสาํเนาบตัรประชาชน

ของนกัศึกษา โดยสแกนส่งทาง E-mail : educational_request@nida.ac.th  ใหก้องบริการ

การศึกษา จึงจะถือวา่การขอเอกสารสาํคญัทางไปรษณียเ์สร็จส้ินสมบูรณ์ 
 

การรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา มี 2 วธีิ ดังนี้ 

1.  รับเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา   

 1.1  โปรดนาํใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเม่ือมาขอรับเอกสารสําคญั

ทางการศึกษา พร้อมแสดงบตัรนกัศึกษา หรือบตัรประจาํตวัประชาชน                    

 1.2  กรณีมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นรับแทนตอ้งมีใบมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัร

ประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   

 1.3 สถาบนัจะเก็บเอกสารสําคญั ภายใน 1 ปี นับจากท่ียื่นคาํขอ หากเกิน

กาํหนดระยะเวลา จะทาํลายเอกสารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 

2.  รับเอกสารทางไปรษณีย์   

 สถาบนัจะส่งเอกสารสาํคญัใหน้กัศึกษาตามท่ีอยู่ท่ีนกัศึกษากรอกขอ้มูลผา่น

ระบบ หรือตามท่ีอยูท่ี่นกัศึกษาจ่าหนา้ซองใหก้บัสถาบนั  

 เม่ือสถาบันดําเนินการจัดทําเอกสารสําคัญเรียบร้อย ระบบจะส่งข้อความ

อัตโนมัติให้นักศึกษาทราบทางอีเมลตามที่นักศึกษากรอกข้อมูล กรณีรับเอกสารทาง

ไปรษณีย์ หากยังไม่ได้รับเอกสารสําคัญ ภายใน 2 สัปดาห์  โปรดติดต่อกองบริการ

การศึกษา โทรศัพท์ 0-2727-3365-66 
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กาํหนดเวลาในการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 

ประเภทของ Transcript / 

หนังสือรับรอง 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา 

      1.1 หนงัสือรับรองความเป็นนกัศึกษา 

      1.2 Transcript ฉบบัไม่ตอ้งรอผลครบ 

 

2 – 4 วนัทาํการนับจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้อง

จากนกัศึกษาและรายงานผลการชาํระเงิน 

 

- 

      1.3 Transcript ฉบบัผลการศึกษาครบถว้น 2 – 4 วนัทาํการ 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้องจากนกัศึกษา

และรายงานผลการชาํระเงิน 

จะออกเอกสารสาํคญัได ้นับ

จากได้รับผลการศึกษาจาก

คณะครบถว้นแลว้ 

      1.4 หนงัสือรับรองหน่วยกิตครบถว้น 

             แต่ยงัไม่สอบประมวลความรู้ 

      1.5 หนงัสือรับรองหน่วยกิตครบถว้น  

             และสอบประมวลความรู้ผา่นแลว้ 

2 – 4 วนัทาํการ 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้องจากนกัศึกษา

และรายงานผลการชาํระเงิน 

จะออกเอกสารสาํคญัได ้นับ

จากได้รับผลสอบประมวล

ความรู้จากคณะแลว้ 

      1.6 หนงัสือรับรองฉบบัรอสภาอนุมติั 2 – 4 วนัทาํการ 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้องจากนกัศึกษา

และรายงานผลการชาํระเงิน 

จะออกเอกสารสาํคญัได ้นบั

จากได้รับบันทึกขออนุมัติ

ปริญญาบตัรจากคณะแลว้ 

2. กรณี สําเร็จการศึกษา (ได้ รับอนุ มัติจากสภ า

สถาบันแล้ว) 

      2.1 Transcript ฉบบัสภาอนุมติั (ฉบบัสมบูรณ์) 

      2.2 หนงัสือรับรองสาํเร็จการศึกษา 

 

 

2 – 4 วนัทาํการนับจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้อง

จากนกัศึกษาและรายงานผลการชาํระเงิน 

 

 

จะออกเอกสารสําคัญได้ผู ้

ขอตอ้งสาํเร็จการศึกษาแลว้ 

      2.3 ใบแปลปริญญาบตัร (แนบสําเนาใบปริญญา

บัตรด้วยทุกคร้ัง) 

2 – 4 วนัทาํการนับจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้อง

จากนกัศึกษาและรายงานผลการชาํระเงิน 

- 

SD-ESD-04-02  REV : 01 วนัทีม่ผีลบังคบัใช้ 15/05/2561 
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คาํแนะนําด้านการแต่งกาย 
 

   นักศึกษาควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ  

ทั้งในระหว่างทีม่ีการเรียนการสอนและการติดต่อเข้าพบอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

การให้บริการด้านเทคโนโลย ี
 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยสํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ     

ได้จัดบริการด้านเทคโนโลยีในทุกด้านสําหรับประชาคมของสถาบัน ตั้ งแต่เทคโนโลยี

สารสนเทศ   เทคโนโลยีการศึกษา  รวมถึงเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านเครือข่าย  NIDAnet       

ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีสถาบนัสร้างข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และการสืบคน้

ขอ้มูลทั้งในสถาบนั และบนอินเทอร์เน็ต 

เม่ือนกัศึกษาไดช้าํระค่าเทคโนโลยแีลว้ นกัศึกษาจะไดรั้บบริการต่าง ๆ ในการเขา้ใช้

งาน NIDAnet และอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริการ NetID 

NetID คือบัญชีผู ้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ ต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับ เม่ือทาํการ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน   NetID    
มีรูปแบบดงันี ้รหสันกัศกึษา@stu.nida.ac.th เช่น 

6510123456@stu.nida.ac.th  เพื่อใช้ในการระบุ
ตวัตนสาํหรับเขา้ใชบ้ริการเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ   

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2@stu.nida.ac.th
mailto:6510123456@stu.nida.ac.th
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นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จําเป็นต้องมี NetID  เพ่ือใช้

ประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

- สามารถเขา้ใชง้านระบบทะเบียนนกัศึกษา 

- สามารถเขา้ใชง้านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบนั 

- สามารถเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ใน ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ณ อาคารสยาม

บรมราชกมุารี ชั้น 9  

- สามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มูลต่าง ๆ ของสาํนกับรรณสารการพฒันา 

- สามารถเขา้ใชง้านระบบจองใชท้รัพยากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

- สามารถเขา้ใชบ้ริการ Microsoft Office365  

- สามารถเขา้ใชบ้ริการ  i-Thesis 

- สามารถเขา้ใชบ้ริการ NIDA Uapp 

ทั้ งน้ี หากตรวจสอบพบว่า NetID ของนักศึกษาผูใ้ดถูกนําไปใช้ในทางท่ีไม่

ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  และ        

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมสถาบนัสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการใชง้าน NetID ของผูน้ั้น 

2. บริการจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 

ส ถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น บ ริห ารศาส ต ร์ได้นําบ ริการ Microsoft Office365              

มาใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและบุคลากรของสถาบนั ซ่ึงมีบริการต่างๆ ดงัน้ี 

-  Mail - เคร่ืองมือส่ือสารในรูปจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ มีเน้ือท่ี 50 GB 

- Calendar – ปฏิทินการนดัหมายต่างๆ 

- People - ขอ้มูลรายช่ือของเพ่ือน ซ่ึงสามารถเพ่ิมขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เช่น สร้างรายบุคคล (Create Contact) หรือ รายกลุ่ม (Create Group) 

- Newsfeed – ช่องทางการส่ือสารเพ่ือแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร 
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- OneDrive - พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลบน cloud ซ่ึงผูใ้ชง้านจะไดรั้บเน้ือท่ีในการจดัเก็บ

ขอ้มูล 1TB ต่อบญัชีผูใ้ช ้

- Site – สร้างไซต์ส่วนตัวหรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ทาํงานกลุ่ม 

- Office Online - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ผ่านหน้าเว็บได ้

เช่น Word, Excel , PowerPoint  

การเข้าใช้งาน 

- นักศึกษาเข้าใช้งานด้วย NetID (รหัสนักศึกษา@stu.nida.ac.th) สามารถ        

ใชง้านไดต้ลอดไปแมจ้ะสาํเร็จการศึกษาแลว้ 

- สามารถใชง้านไดท่ี้ portal.office.com 
 

3. บริการ Microsoft Office 

ให้บริการซอฟต์แวร์พ้ืนฐานกับทุกคน ได้แก่ Microsoft Office Professional 

Plus ผ่ าน บ ริก าร  Microsoft Office 365 ซ่ึ ง มี ก าร  Update เป็ น  Version ให ม่ ทุ ก ปี         

โ ด ย บ ริ ก า ร  Microsoft Office3 6 5  แ ล ะ  E-Mail นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง เข้ า ใ ช้ ง า น ด้ ว ย  

NetID (รหัสนกัศึกษา@stu.nida.ac.th) ซ่ึงบริการ Office365 ไดร้วบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ 

ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา เช่น Outlook Mail  พ้ืนท่ีจัดเก็บ

ไฟล์ขอ้มูล ปฏิทิน   นัดหมาย สามารถเรียกไฟล์เอกสารมาทาํงานไดทุ้กท่ีทุกเวลาผ่าน

ระบบออนไลน์และทํางานต่อเน่ืองได้ในทุกอุปกรณ์ ทั้ ง PC Notebook  Smart Phone 

Tablet ท่ีติดตั้งโปรแกรม Office365 ไวไ้ดท้นัที หรือสามารถลอ็กอินเขา้เวบ็ไซต ์Office                     

ของไมโครซอฟท์ได้จากเคร่ืองใด ๆ เพ่ือเข้าใช้งานหรือแก้ไขเอกสารผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตไดท้นัทีเช่นกนั  
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4. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์         

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จํานวน 4 ห้อง 

แบ่งเป็นห้องท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 3 ห้อง และสําหรับให้นกัศึกษาทาํงาน (walk-in)   

1 หอ้ง ในกรณีท่ีหอ้ง walk-in เตม็ และหอ้งอ่ืนไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดใหน้กัศึกษา

เขา้ใชง้านไดเ้ช่นกนั 

วนัเวลาที่เปิดให้บริการ 

ห้อง ท่ีต้ัง วัน – เวลาให้บริการ 

Lab 1 (walk-in)   จนัทร์ – ศุกร์ 

Lab 2 
อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ชั้น 9 08.30 น. – 18.30 น. 

Lab 3  เสาร์ – อาทิตย ์

Lab 4 ชั้น 10 08.30 น. –17.30 น. 
 

นกัศึกษาสามารถใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการไดโ้ดย log in ดว้ย 

NetID (รหสันกัศึกษา@stu.nida.ac.th) 

คอมพิวเตอร์ทุกเค ร่ืองในห้องปฏิบัติการอนุญาตให้บันทึกข้อมูลไว้ได้

เพี ยงชั่ วค ราว เท่ านั้ น    จึ งข อแ น ะนําให้ นัก ศึก ษ านํา ส่ื อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ม าด้วย   

หอ้งปฏิบติัการมีไวเ้พ่ือใหน้กัศึกษาใชใ้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือการศึกษา ตลอดจนการทาํ

รายงาน ประกอบ การศึกษาเท่านั้ น  นักศึกษาต้องไม่ใช้ เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์ใน

หอ้งปฏิบติัการเพ่ือการอ่ืน  รวมถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของ

สังคม   หากพบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง   

สถาบนัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการอีกต่อไป 
 

 

 



 
                                    
                          

 

 

24 

5. บริการเครือข่ายไร้สาย (NIDA Wireless) 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้นักศึกษา      

ในการใช้งาน อิน เทอร์ เน็ต  โดยไม่ต้องเข้าใช้ เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการ หากนักศึกษามี Notebook, 
Tablet ห รือ Smart Phone ท่ีสนับสนุน Wi-Fi นักศึกษา        
ก็จะสามารถเข้าใช้งาน อินเท อร์เน็ตผ่าน ทางบ ริการ    
เครือข่ายไร้สาย (NIDA-Wireless) โดยใช้ NetID (รหัส
นกัศึกษา@stu.nida.ac.th) เพ่ือเขา้ใชง้านดงักล่าว 

สาํหรับบริเวณท่ีติดตั้งจุดส่งสัญญาณ (Access Point)    เพ่ือใหบ้ริการเครือข่าย

ไร้สายมีกระจายอยูใ่นบริเวณต่าง ๆ  ทัว่สถาบนั   
 

ก า ร  Setup เค ร่ื อ ง ใ ห้ ใ ช้ ง า น  Wi-Fi  ใ ห้ ศึ ก ษ า จ า ก คู่ มื อ ก า ร ติ ด ตั้ ง ท่ี 

https://idt.nida.ac.th ใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการให้ โดยติดต่อท่ี Help Desk อาคารสยามบรม

ราชกมุารี ชั้น 9 โทร. 0-2727-3777-3778  
 

6.  บริการเครือข่ายไร้สายโรมมิง่เพ่ือการศึกษาและวจิยั 

 เม่ือนักศึกษาไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอ่ืนท่ีเป็นสมาชิก eduroam สามารถ          

ใชง้านเครือข่าย eduroam ได ้โดยเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายไร้สายท่ีมี SSID ท่ีช่ือ eduroam 

แลว้ยืนยนัตวับุคคลดว้ยบญัชีผูใ้ชง้าน NetID (รหัสนกัศึกษา@stu.nida.ac.th) เพ่ือเขา้ใช้

งานเครือข่าย โดยในการใชง้านตอ้งใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัท่ีใหบ้ริการเครือข่าย

กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

https://idt.nida.ac.th/
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7.  NIDA Uapp 

 เป็ น  Mobile Application ท่ี เ ป็ น เส มื อ น บั ต ร

ประจําตัวนักศึกษา (Virtual Card) และช่วยอํานวยความ

สะดวกให้กับนักศึกษาในการเข้าถึงบริการและข้อมูล

ข่าวสารของสถาบนัผ่านทาง Smartphone และ Tablet  โดย

สามารถ Download ติดตั้งใชง้านไดท้ั้ง Andriod และ iOS ผา่นทาง QR น้ี 

 

 

 

 
 

 

 

8.  ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Reservation System) 

 นกัศึกษาสามารถใชง้านระบบในส่วนของการจองใชส้นามกีฬาเท่านั้น  

 หากตอ้งการใชง้านทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีของคณะท่ีศึกษาอยู ่

ทั้งน้ี  สามารถเขา้ใชง้านระบบไดท่ี้ https://stadium.nida.ac.th/   

โดย login เขา้สู่ระบบ ดว้ย NetID (รหสันกัศึกษา@stu.nida.ac.th) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2@stu.nida.ac.th
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9.  บริการ Help Desk 

สาํนกัเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับโทรศพัทเ์พ่ือรับ

แจง้ปัญหาต่าง ๆ และใหค้าํปรึกษาแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ สาํหรับบริการต่าง ๆ ท่ีสาํนกัได้

จดัให ้นอกจากน้ีหากตอ้งการให้ช่วยแกไ้ขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือตอ้งการติดตั้ง 

การใช้งานเครือข่ายไร้สาย สามารถนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาท่ีงาน  Help Desk อาคาร

ส ยาม บ รม ราช กุมารี  ชั้ น  9   ได้ตามวัน เวลาการ

ใหบ้ริการดงัน้ี 

      จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.30 น. 

      เสาร์ - อาทิตย ์เวลา  8.30 น. - 17.30 น. 

      ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

หรือวนัท่ีสถาบันประกาศงดการเรียนการสอน ใน

กรณี ท่ี เจ้าหน้าท่ี  Help Desk ไม่สามารถแก้ปัญหา

เบ้ืองตน้ตามท่ีผูใ้ชแ้จง้มาทางโทรศพัท ์เจา้หนา้ท่ี Help 

Desk จะส่งต่อไปยงัผูรั้บผิดชอบปัญหาโดยตรงเพ่ือให้

ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป   โทรศัพท์ตดิต่อ : 0-2727-3777, 3778 

10.  การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพวิเตอร์สําหรับนักศึกษา  

       ปริญญาโท ภาคปกต ิ

สถาบนัมีนโยบายพฒันานกัศึกษาของสถาบนัให้มีความรู้ความสามารถในการ

ใชค้อมพิวเตอร์ในระดบัมาตรฐาน  และเพ่ือเป็นการรองรับคุณภาพและทกัษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาจึงมอบให้สาํนกัเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศดาํเนินการ

จดัการทดสอบ เพ่ือจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา
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ระดบัปริญญาโท   ซ่ึงนกัศึกษาภาคปกติของสถาบนัทุกคน * จะตอ้งเขา้รับการทดสอบ

จดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ ชุดวิชาท่ี 1  และมีผลการทดสอบ  

“ผ่าน” จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได ้  ผลการทดสอบน้ีจะถูกบนัทึกในใบรับรองผล

การศึกษา  นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้ งแต่ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียน     

โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการสอบคร้ังแรก  ในกรณีท่ีสอบไม่ผ่านในคร้ังแรกจะมี

ค่าธรรมเนียมในการสอบคร้ังต่อไปคร้ังละ 500 บาท   

 

สําหรับชุดวิชาที่ใช้ในการสอบมรีายละเอยีด ดงันี ้

 ชุดวิชาท่ี 1 Computer Literacy มีเน้ือหาประกอบดว้ย  Basic concepts  of  IT,  

Word  processing, Spreadsheets,  Presentation, Internet & e-mail (ค ร อ บ ค ลุ ม  MS 

Office)  

 กาํหนดการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์  ชุดวิชา

ท่ี 1 Computer Literacy  จะดาํเนินการสอบตามปฏิทินการศึกษาปีละ  4 คร้ัง  ดว้ยระบบ                        

e-Testing  โดยสํานกัจะประกาศแจง้ให้นกัศึกษาทราบถึงกาํหนดการการสอบล่วงหน้า

ทาง เวบ็ไซตส์ถาบนั และทาง www.itc.nida.ac.th 

ทั้งน้ี  ในการสอบแต่ละคร้ังสํานักเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศจะจดัการ

สอนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาท่ีสนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย   

กาํหนดการสอนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  สมคัรเรียนเสริม และสมคัรเขา้

ทดสอบ  สามารถดูรายละเอียด     ไดท้าง www.itc.nida.ac.th   

 

 

* หลกัสูตรท่ีได้รับการยกเวน้การสอบ  ไดแ้ก่  หลกัสูตรท่ีมีรายวิชาเรียนคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ในหลกัสูตร

เป็นไปตามประกาศของสถาบนั  เร่ือง  หลักสูตรท่ีได้รับการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ

ทางการใชค้อมพิวเตอร์  สาํหรับนกัศึกษาปริญญาโท   ภาคปกติ   

http://www.itc.nida.ac.th/
http://www.itc.nida.ac.th/
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ในกรณีมีขอ้สงสัยสามารถติดต่อไดท่ี้กลุ่มงานการเงินและพสัดุ ชั้น 11 สํานัก

เทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ  โทรศพัท ์ 0-2727-3248    

11. บริการงานพมิพ์ (Print Quota) 

   บริการงานพิมพด์ว้ย Double A Fast Print  ออกแบบงานพรินตไ์ดต้ามใจ พรินต์

งานออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่มีเงินสดก็พรินต์ได้   บริเวณจุดบริการพิมพ์ ได้แก่ 

             1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและ

สารสนเทศ ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกมุารี 

             2. สํานักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด) ชั้ น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

             3. อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 9 

             4. อาคารอาคารนวมินทราธิราช ชั้น 2 

ชาํระเงินผ่านระบบบญัชีอิเลก็ทรอนิกส์ Line Pay, True Money Wallet, K-Plus, Prompt 

pay, Credit & Debit Cards, Shopee Pay คลิกโหลด https://www.doubleafastprint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doubleafastprint.com/?fbclid=IwAR1mAygP9YDHNy6HDKPo0STY0K_DS3Klbza4jdXFKhPDNi1sr8dZfZDVv5k
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สํานักบรรณสารการพฒันา 

 

สาํนกับรรณสารการพฒันา ประกอบดว้ย 3 หน่วยงานยอ่ย คือ  

1. หอสมุดสุขมุ นวพนัธ์ (อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 2-4) 

2. หอ้งสมุดอาเซียน ถนดั คอมนัตร์ (อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 21) 

3. พิพิธภณัฑ ์(อาคารนราธิปพงศป์ระพนัธ์ ชั้น 2)  

หอสมุดสุขุม นวพนัธ์ ตั้งอยู่ท่ี อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 2-4 เป็นห้องสมุด

ของสถาบัน ทําหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศด้านพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือสนับสนุน       

การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา

ของสถาบนั ตลอดจนใหบ้ริการแก่บุคคล ชุมชนและองคก์รภายนอก ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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การให้บริการห้องสมุด (สาํนกับรรณสารการพฒันา) 

ที่ตั้ง : อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 2-4 

เวบ็ไซต์ : http://library.nida.ac.th  

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ : services@nida.ac.th 

Line Official : @NIDA_Library 

โทรศัพท์  0-2727-3737, 3743  

โทรสาร  0-2374-0748 

http://library.nida.ac.th/
mailto:services@nida.ac.th
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เวลาให้บริการ 

จนัทร์-ศุกร์                  8.30-19.30 น. 

เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุชดเชย 8.30-21.00 น. 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยุดชดเชย ปิดบริการ 

เวลาบริการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

โปรดดูท่ี http://library.nida.ac.th 

การให้บริการมดีงันี ้

- บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ 

- บริการสอน/แนะนาํการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลนใ์นประเทศ
และต่างประเทศ 

- บริการแนะนาํการใชห้อ้งสมุดและนาํชมหอ้งสมุด 

- บริการแนะนาํและตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

- บริการใหค้าํปรึกษาการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

- บริการยืมระหวา่งห้องสมุด/ถ่ายเอกสารระหวา่งห้องสมุดบริการห้องคน้ควา้ 
(Study Room) 75 หอ้ง ประกอบดว้ยปริญญาโท 43 หอ้ง ปริญญาเอก 32 หอ้ง 

http://library.nida.ac.th/
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- บริการคอมพิวเตอร์สืบคน้สารสนเทศ/ฐานขอ้มูล (Internet Zone) 

- บริการหอ้งดูภาพยนตร์ (Multimedia Room) 

 

- บริการเอกสารของสถาบันในรูปแฟ้มข้อมูลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์         
ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ บทความจากวารสารพฒันบริหารศาสตร์ และวารสาร
ของคณะต่าง ๆ ของสถาบัน บทความวิชาการดีเด่น/ดี/ชมเชยของสถาบัน     
เป็นตน้ 

- บริการ E-Resources ไดแ้ก่ E-Books, E-Theses/Dissertations,  E-Journals,        
E-Newspapers, E-World Bank 

- บริการหนงัสือจอง 

- บริการพิมพผ์ลขอ้มูล 

- บริการรับขอ้เสนอแนะเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจดัหาเขา้หอ้งสมุด 

- บริการแนะนาํทรัพยากรใหม่ 
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- บริการหอ้งละหมาด 

- บริการหอ้งสวดมนต ์

- บริการหอ้ง Commom Rorm 

- บริการ Locker สาํหรับปริญญาโท และปริญญาเอก 

- บริการหอ้ง La-Z-Boy Room 

- บริการหอ้ง Extra Reading Area for Internal Members 
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สอบถามหรือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://library.nida.ac.th  

E-mail:  service@nida.ac.th  

Line Official: @NIDA_Library  

Facebook: Nidalibrary   

Twitter: Nidalibrary 

โทรศพัท ์ 0-2727-3737, 3743 

โทรสาร  0-2374-0748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.nida.ac.th/
mailto:service@nida.ac.th
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งานบริการนักศึกษาและกจิการนักศึกษา 

 

 งานกิจการนักศึกษา เป็นส่วนงานท่ีทําหน้าท่ี ในการส่งเส ริมกิจกรรม            

ดา้นจริยธรรม ศิลปวฒันธรรม การบาํเพญ็ประโยชน์ ของนกัศึกษา และยงัมีสวสัดิการ

การให้บริการดา้นกีฬา นนัทนาการ การรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดการให้บริการ

ดงัน้ี 

 

เงินกองทุนเพ่ือสวสัดิการนักศึกษา 

ไดจ้ดัสรรเงินกองทุนเพ่ือสวสัดิการนกัศึกษาใหก้บันกัศึกษาท่ีขาดแคลนเงินใน

การลงทะเบียนเรียน กรณีฉุกเฉินท่ีเกิดกบัตนเอง หรือครอบครัว นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะ 

กู ้เงินเพ่ือลงทะเบียนเรียน สามารถยื่นเอกสารคาํขอกู้ได้ท่ี งานบริการนักศึกษาและ

กิจการนกัศึกษา ชั้น 5 อาคารชุบ กาญจนประกร ทุกภาคการศึกษา 
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ห้องพยาบาล ช้ัน 1 อาคารชุบ  กาญจนประกร ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. 

                  การตรวจรักษาโดยแพทย์  ด้านอายุรกรรม ทุกวนัจนัทร์ วนัพุธ 

                 ทุกวนัเสาร์-วนัอาทติย์ เวลา 13.00-16.00 น. เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ช้ัน 2 อาคารชุบ  กาญจนประกร      

วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 9.00 น. - 18.30 น. 

 

 

  

                  

 

ทุกวนัเสาร์-วนัอาทติย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. 

ช้ัน 3 อาคารชุบ  กาญจนประกร 

จันทร์-ศกร์ เวลา 9.00-18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น. 
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ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 18.30 น. 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 – 18.00 น. 

ชั้น 4 อาคารชุบ กาญจนประกร 

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 18.30 น. 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เวลา 10.00 – 18.00 น. 
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จนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 18.30 น. 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เวลา  

9.00 – 18.30 น. 

10.00 – 18.00 น. 
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ทกวนัจันทร์ และ พฤหัสบด ี   เวลา 17 00 – 18 00 น  

ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร 

วนัองัคาร วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น 

ช้ันดาดฟ้า อาคารจอดรถ 

วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 – 19.00 น 

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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 การจองทรัพยากรของกิจการนักศึกษา เช่น  สนามแบดมินตนั  ห้อง Squash 

และหอ้งซอ้มดนตรี จะตอ้งทาํการจองผ่านระบบจองทรัพยากรของสถาบนั โดยเขา้ไปท่ี 

http://stadium.nida.ac.th หรือ จองผา่น Application : NIDA Uapp 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

เวบ็ไซต ์กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 

http://studentunion.nida.ac.th  

Facebook /NIDA SU 

เบอร์โทรสาร     0-23777-555 
งานสนบัสนุนกิจกรรม   0-2727-3437, 3438 
งานเงินกูก้องทุนเงินสวสัดิการนกัศึกษา 0-2727-3438 
งานจองใชส้นามและหอ้งกิจกรรม  0-2727-3454 
งานธุรการ     0-2727-3438, 3444 
งานพยาบาล     0-2727-3441 

http://studentunion.nida.ac.th/
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ระดับปริญญาเอก  (หลกัสูตรภาษาไทย) 
 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 

 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2                                   ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท 

 1.2 ภาคฤดูร้อน                   ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

     (รักษาสถานภาพ)   ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 

 (นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาจนถึงภาคท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

2. ค่าลงทะเบียน 

 2.1  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิตละ  7,000 บาท 

 2.2  คณะพฒันาสงัคมและยทุธศาสตร์การบริหาร 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม หน่วยกิตละ 6,000 บาท 

สาขาวิชาการเมืองและยทุธศาสตร์การพฒันา หน่วยกิตละ 6,000 บาท 

 2.3  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชานวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละองคก์าร  

  ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 775,000 บาท 
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 2.4  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยกิตละ 6,000 บาท 

 2.5  คณะนิติศาสตร์ 

     -   หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต หน่วยกิตละ  8,000 บาท 

 2.6  คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

   -  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร  760,000 บาท 

 2.7  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

   -  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวตักรรม  หน่วยกิตละ 10,000 บาท  

 * เก็บค่าเล่าเรียนในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาค ใหศึ้กษารายละเอียดจากประกาศ

อตัราค่าธรรมเนียมของสถาบนั 

3. ค่าลงทะเบียนหลงักาํหนด    ภาคการศึกษาละ     1,500 บาท 

4. ค่าสมคัรสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination)      คร้ังละ 1,000 บาท 

5. ค่าสมคัรสอบขั้นตน้ (Preliminary Examination)          คร้ังละ  1,000 บาท 

6. ค่าใบรับรองผลการศึกษาหรือใบรับรองอ่ืน ๆ              ฉบบัละ      100 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมปริญญาบตัร                                                ฉบบัละ 1,000 บาท 

8. ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบตัร                                  ฉบบัละ     100 บาท 

9. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเทคโนโลยี (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  

          ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
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10. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอ้งสมุด) (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)   

          ภาคการศึกษาละ  1,000 บาท 

11. ค่าปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะหลกัสูตรคณะสถิติประยกุต)์ ใหเ้ป็นไปตาม  

      ประกาศสถาบนั 

12. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม 

 พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

13. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา  

      ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

      

 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

       จากประกาศของสถาบัน 

 

ขอ้มูล ณ เดือน สิงหาคม 2565 
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ระดบัปริญญาโท ภาคปกติ 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 

 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2                                    ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท 

 1.2 ภาคฤดูร้อน                     ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

     (รักษาสถานภาพ)   ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 

 (นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาจนถึงภาคท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

2. ค่าลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาสามญัและนกัศึกษาสมทบทุกคณะ 

                                                                                        หน่วยกิตละ          1,500 บาท 

3. ค่าลงทะเบียนหลงักาํหนด ภาคการศึกษาละ  1,500 บาท 

4. ค่าสมคัรสอบประมวลความรู้ คร้ังละ   500 บาท 

 ค่าสมคัรสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) คร้ังละ 250 บาท 

5. ค่าใบรับรองผลการศึกษาหรือใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ 100 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมปริญญาบตัร ฉบบัละ 1,000 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ   100 บาท 

8. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเทคโนโลยี (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  

       ภาคการศึกษาละ  700 บาท 

9. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนคณะ/หลกัสูตร คร้ังละ  1,000 บาท 

10. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอ้งสมุด) (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) 

              ภาคการศึกษาละ  600 บาท 

11. ค่าปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะหลกัสูตรคณะสถิติประยกุต)์  ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศสถาบนั  
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12. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม 

 พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

13. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา  

      ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

 

    หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

             จากประกาศของสถาบัน 

 

 

ขอ้มูล ณ เดือน สิงหาคม 2565 
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ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ 
 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 

 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2                                    ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท 

 1.2 ภาคฤดูร้อน                     ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

     (รักษาสถานภาพ)   ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 

 (นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาจนถึงภาคท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

 2. ค่าลงทะเบียน 

 2.1 ค่าลงทะเบียนเพ่ือหน่วยกิตหรือเพ่ือร่วมฟัง สําหรับนกัศึกษาสามญัและนกัศึกษา

สมทบ แยกตามคณะ/หลกัสูตร ดงัน้ี 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

- หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

   กรุงเทพมหานครและภูมิภาค หน่วยกิตละ                               3,700 บาท 

- หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน   

   กรุงเทพมหานครและภูมิภาค หน่วยกิตละ                               4,700 บาท 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาลดิจิทลัเพ่ือความยัง่ยืน  หน่วยกิตละ        5,700 บาท   

คณะบริหารธุรกจิ 

- Flexible MBA หน่วยกิตล                                                        5,700 บาท 

- Professional MBA หน่วยกิตละ                                               5,700 บาท 

- *Young Executive MBA 

     ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร                                393,000 บาท 

- *Executive MBA 

                      ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร                              472,000 บาท 
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- หลกัสูตรการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเส่ียงโครงการ

Flexible CFIRM  

- ภาคพิเศษ (เรียนวนัเสาร์-อาทิตย)์  หน่วยกิตละ  6,700 บาท 

- เรียนในวนั-เวลาราชการ       หน่วยกิตละ     1,500 บาท 

 * เก็บค่าเล่าเรียนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาค ให้ศึกษารายละเอียดจาก     

ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของสถาบนั 

- หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิต  หน่วยกิตละ  4,000 บาท 

- หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หน่วยกิตละ  5,500 บาท 

- หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยกิตละ  7,000 บาท 

คณะสถิตปิระยุกต์ หน่วยกิตละ  3,500 บาท 

        คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 

- หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสงัคม 

     กรุงเทพมหานคร หน่วยกิตละ  2,200 บาท 

    ภูมิภาค หน่วยกิตละ  1,800 บาท 

- หลกัสูตรการเมืองและยทุธศาสตร์การพฒันา 

     กรุงเทพมหานคร หน่วยกิตละ  2,500 บาท 

    คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม  

- หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     กรุงเทพมหานคร หน่วยกิตละ  2,500 บาท 

     ภูมิภาค หน่วยกิตละ  2,500 บาท 

     - หลกัสูตรศาสตร์และการจดัการความยัง่ยื่น หน่วยกิตละ          3,500 บาท 
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   คณะภาษาและการส่ือสาร 

- หลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาอาชีพ หน่วยกิตละ            4,000 บาท 

- หลกัสูตรการส่ือสาร วฒันธรรม และภาษาญ่ีปุ่น หน่วยกิตละ    4,000 บาท 

- หลกัสูตรภาษาองักฤษศึกษา และการสอนภาษาองักฤษ  

     หน่วยกิตละ                                                                4,000 บาท 

         คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

- หลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร หน่วยกิตละ 4,000 บาท 

- หลกัสูตรภาวะผูน้าํ การจดัการ และนวตักรรม หน่วยกิตละ      4,000 บาท 

  คณะนิตศิาสตร์ 

- หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

                   สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร หน่วยกิตละ                           5,000 บาท 

- หลกัสูตรนิติศาสตร์ หน่วยกิตละ                                                4,800 บาท 

  คณะการจดัการการท่องเที่ยว 

- *หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 

         สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 

กรุงเทพมหานคร                                                           209,900 บาท 

    ภูมิภาค                                                                           204,900 บาท  

* เก็บค่าเล่าเรียนในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาค ให้ศึกษารายละเอียดจากประกาศ   

อตัราค่าธรรมเนียมของสถาบนั 

  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

- หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการส่ือสาร      

    ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล หน่วยกิตละ                                          6,000 บาท 

- หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

    และนวตักรรม หน่วยกิตละ                                                        6,000 บาท 
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3.  ค่าลงทะเบียนหลงักาํหนด ภาคการศึกษาละ                                        2,000 บาท 

4.  ค่าสมคัรสอบประมวลความรู้ คร้ังละ                                                     500 บาท 

5.  ค่าสมคัรสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) คร้ังละ        250 บาท 

6.  ค่าใบรับรองผลการศึกษาหรือใบรับรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ                                 100 บาท

7.  ค่าธรรมเนียมปริญญาบตัร ฉบบัละ                                                           1,000 บาท 

8.  ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ                                                 100 บาท 

9. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเทคโนโลย ี(เฉพาะหลกัสูตร                            

    ท่ีเปิดสอนในกรุงเทพฯ) ยกเวน้ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        700 บาท 

10. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอ้งสมุด)  

 กรุงเทพมหานคร (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  ภาคการศึกษาละ                        600 บาท 

 ส่วนภูมิภาค  (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  ภาคการศึกษาละ                                   300 บาท 

11. ค่าบริการใชห้อ้งปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา 

  คณะสถิติประยกุต ์ทุกสาขา  ภาคการศึกษาละ                                       1,200 บาท 

        ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ                                          600 บาท 

12. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนคณะ/หลกัสูต คร้ังละ                                       1,000 บาท  

13. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั   เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม    

       พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

14. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา    

        ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

    หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนยีมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

             จากประกาศของสถาบนั 

 

ขอ้มูล ณ เดือน สิงหาคม 2565 
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Summary of education fees for International Programs 

and English Programs 
 

1. Tution Fees   

       1.1 First and other semester                                                     4,000 baht/semester 

       1.2 Summer session enrollment                                                     2,000 baht/semester 

       1.3 Leave-of-absence semester                                                     2,000 baht/semester 

   (The student must pay the tuition fee for all the semesters until he/she has 

completed his/her study.) 

2. Registration fees 

       Doctor of Philosophy Program in Governance and                        7,000 baht/credit 

          Development (International Program) 

       Doctor of Philosophy Program in Business Administration 

          (International Program) 

  Coursework                                                                              20,000 baht/credit 

               Dissertation                                                                                5,000 baht/credit 

       Doctor of Philosophy Program in Economics                           6,000 baht/credit 

          (International Program) 

       Doctor of Philosophy Program in Computer Science            6,000 baht/credit 

          And Information Systems  (International Program) 

       Doctor of Philosophy Program in Data Analytics                           6,000 baht/credit 

          and Data Science (International Program) 
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   Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 6,000 baht/credit 

           (International Program) 

  Doctor of Philosophy Program in Logistics Management 6,000 baht/credit 

           (International Program) 

   Doctor of Philosophy Program in Human Resource and Organization  

             Development (International Program) 

                                                                  approximately 773,500 baht/entire program 

       Doctor of Philosophy Program in Humand and Organization Development  

         Innovation 

                                                                  approximately 700,000 baht/entire program 

       Doctor of Philosophy Program in English Language Studies  6,000 baht/credit 

   and Teaching (International Program) 

       Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an  6,000 baht/credit 

   International Language (International Program) 

       Doctor of Philosophy Program in Management  (International Program) 

                                                                  approximately 750,000 baht/entire program 

       Master of Public Administration Program (English Program)        1,500 baht/credit 

       Master of Public and Privte Management (English Program)         1,500 baht/credit 

       Master of Business Administration (English Program) 

  Thai/Foreign Student (Regular Program)                                         1,500 baht/credit 

       Master of Business Administration (International Program)          6,200 baht/credit 
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       Master of Business Administration Accelerated MBA 

    (International Program)  4,300 baht/credit 

       Master of Science Program in Financial Investment and Risk  

   Management (International Program)   9,700 baht/credit 

       Master of Economics Program in Economics and Management 

         (English Program)                                                                            1,500 baht/credit 

       Master of Science Program in Logistic Management  

   (English Program)  1,500 baht/credit 

       Master of Arts (Language and Communication) (International Program) 

  -  Regular Program 1,500 baht/credit 

  -  Evening/Weekend Program 4,000 baht/credit 

       Master of Arts Program in Communication and Innovation 6,000 baht/credit 

       Master of Managerment in Integrated Tourism and Hospitally Managment 

  (English Program)  

  -  Regular Program 1,500 baht/credit 

  -  Evening/Weekend Program 5,700 baht/credit 

       Master of Science Program in Environmental Management 1,500 baht/credit 

          (English Program)  

       Master of Management (International Program)   

                                                                    approximately 300,000 baht/entire program 

3.   Late registration fee (per semester)                                                     1,500 baht 

  -  Regular Program 1,500 baht/credit 

  -  Evening/Weekend Program 2,000 baht/credit 
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4. Written comprehensive examination fee 500 baht at a time 

5.  Qualifying Examination/ Field Examination/Preliminary Examination Fees vary     

      depending on the rate approved by  the institute. 

6.  Fee for a transcript or other certificates         100 baht at a time 

7.  Fee for a degree certificate 1,000 baht  

8. Technology service  fee  

  except for summer session : Master Degree Program 700 baht/semester   

           : Doctor of Philosophy Program 1,000 baht/semester 

9. Library fee  

  except for summer session : Master Degree Program 600 baht/semester   

        : Doctor of Philosophy Program  1,000 baht/semester 

10. English Course fee for M.B.A. (English Program) 

     : Thai student 2,500 baht/credits 

     : Foreign student 3,000 baht/credits 

11. Special activity service fees vary depending on the rate as approved by the      

      Institute. 

 

Note : Tuition fees vary depending on the rate as approved by the Institute   

 

 

Update on August 2022 
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(สาํเนา) 

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

________ 

   

  โดยท่ี เป็ นการสมควรให้ มี ข้อบังคับสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -               

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ส ถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริหารศาส ตร์  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  ป ระกอบ กับ ป ระกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

ลงวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  และมติสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ในการ

ประชุมคร้ังท่ี๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สภาสถาบันบัณฑิต              

พฒันบริหารศาสตร์จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับ น้ี เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -        

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
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ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “สถาบนั”  หมายความวา่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์  

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

“รองอธิการบดี” หมายความวา่  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    

  “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลยั สํานกั และส่วนงานท่ีเรียกช่ือ

อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสํานัก ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป  

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผูอ้าํนวยการสํานัก หรือหัวหน้า

ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วทิยาลยั หรือสาํนกั ซ่ึงจดัการเรียน

การสอนตามหลักสูตรตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ึนไป รวมถึงรอง

อธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายจากสภาสถาบันให้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไปท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัคณะใดคณะหน่ึง  

“ทคบ.ด้านการศึกษา” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการบริหาร

สถาบนัดา้นการศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของสถาบนั 

“ผูป้ฏิบติังานในสถาบนั”  ห ม าย ค ว าม ว่ า  พ นั ก ง าน ส ถ าบั น 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ ซ่ึงปฏิบติังานในสถาบนั และลูกจา้งของ

สถาบนั 

   “วิชาการค้นควา้อิสระ” หมายความว่า รายวิชาท่ีมีลักษณะเป็น

รายงานทางการคน้ควา้และวิจยัดว้ยตนเองในหัวขอ้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีใช้เวลาศึกษา

ค้นควา้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ระบบทวภิาค 

   “การสอบประมวลความรู้” หมายความวา่ การสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) เพื่อประมวลความรู้ทั้งหมดในหลกัสูตรโดยวิธีสอบ

ข้อเขียน สอบปากเปล่า หรือ การสอบคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) หรือ   

การสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) หรือ การสอบอ่ืนใดนอกเหนือจากการ

สอบรายวชิา 

 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาท่ี มี

กลุ่มเป้าหมายผู ้รับบริการและวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีชัดเจน มีรูปแบบ 

หลกัสูตร วิธีการจดัและระยะเวลาการเรียนหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นและหลากหลาย 

ตามสภาพความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนนั้ น และมีวิธีการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีไม่ใช่ระดบัปริญญา 

หรือเพื่อจดัระดบัผลการเรียนรู้ 
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 ขอ้ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และให้มีอาํนาจออก

ประกาศ กาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการเพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉยัโดยความเห็นชอบของ ทคบ.ดา้นการศึกษา และให้ถือเป็น

ท่ีสุด 

หมวด ๑ 

หลกัสูตรและระบบการจัดการศึกษา 
 

 ขอ้ ๖ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาในการจดัการเรียนการสอนของ

สถาบนั มีดงัน้ี 

 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ี

สร้างเสริมความเช่ียวชาญเนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชาํนาญ

ในสาขาวิชาเฉพาะ ท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

  (๒) หลกัสูตรประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี

สร้างเสริมความเช่ียวชาญเนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชาํนาญ

ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน     

โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองเทียบเท่ากับหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
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 (๓) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา

มหาบณัฑิตท่ีเน้นการพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพ ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาการหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับท่ี สู งกว่าปริญ ญาตรีและ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 (๔) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ      

มุ่งให้มีความสามารถในการค้นควา้วิจยัเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับ         

ท่ีสูงกวา่ปริญญาโทและประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต 

  ขอ้ ๗ การจดัการศึกษาหลักสูตรบูรณาการ หรือการจดัการศึกษา

แบบหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท ๒ ปริญญา หรือหลายปริญญา ระหวา่งหลกัสูตร

ภายในสถาบนั หรือท่ีทาํความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนของประเทศไทย หรือ

ท่ีทาํความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย และตามระเบียบท่ีสถาบนักาํหนด 

ข้อ ๘ โครงสร้างของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฏหมาย  

ข้อ ๙ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาํหนด

ระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกนัคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคล้องตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต     

พฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา 



 
 

 

                       

63 

  ข้อ ๑๐ การจดัการศึกษาของสถาบัน ให้ใช้ระบบการศึกษาแบบ

หน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค หรือไตรภาค หรือแบบอ่ืนตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด 

   (๑) ปีการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิด

การศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีกําหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับ       

ภาคการศึกษาปกติ 

 (๒) ปีการศึกษาระบบไตรภาค แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา     

ปกติ โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์             

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบไดก้บั ๑๒/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๔ 

หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบไดก้บั ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หลกัสูตรท่ีใช้ระบบ

การศึกษาในระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้ น รวมทั้ ง

รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจน 

ขอ้ ๑๑ การคิดหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 

๑๕ ชัว่โมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า          

๓๐ ชัว่โมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

(๓ ) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ี ใช้ เวลาฝึกไม่ น้อยกว่า            

๔๕ ชัว่โมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
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(๔) วิชาการคน้ควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้

ไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงต่อ ๑ ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 

หมวด ๒ 

ประเภทและคุณสมบัติของนักศึกษา 

 

 ขอ้ ๑๒ นกัศึกษาของสถาบนัแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  

  (๑) นกัศึกษาสามญั ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต หลกัสูตร

ปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาเอก หรือหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงได้รับ

อนุมติัจากสภาสถาบนั 

(๒) นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสถาบนัรับข้ึนทะเบียนจาก

บุคคล หรือหน่วยงานขอส่งหรือนักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกโดยมีเง่ือนไข เพื่อเข้า

ศึกษาในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตร

บณัฑิตข้ึนไป  

(๓) นกัศึกษาสมทบพิเศษ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสถาบนัรับเขา้ศึกษาใน

หลกัสูตรปริญญาโทขณะท่ียงัไม่สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยตอ้งศึกษา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 
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  (๔) นักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 

ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสถาบนัรับเขา้ศึกษาในขณะท่ียงัไม่สําเร็จการศึกษาตามขอ้กาํหนด

ของหลกัสูตร โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางการศึกษากบัสถาบนั 

ทั้งน้ี นักศึกษาตาม (๒) (๓) และ (๔) ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบตัร

หรือปริญญา 

 ขอ้ ๑๓ นกัศึกษาสามญัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี  

  (๑) สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่ าในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะ       

ท่ีสภาสถาบนักาํหนดใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษาสามญั  

(๒) เป็นผู ้ไม่ มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืนซ่ึงจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทยป์ริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลป์ 

(๓) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 

(๔) ผา่นการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

สถาบนักาํหนด 

 ขอ้ ๑๔ นกัศึกษาสมทบ นกัศึกษาสมทบพิเศษ และนกัศึกษาสมทบ

พิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัดงัน้ี 
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 (๑) นักศึกษาสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติตามขอ้ ๑๓ (๑) (๒) และ 

(๓) หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสถาบนั และต้องได้รับอนุมติัจากคณบดีของคณะท่ีจะเข้า

ศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวชิาท่ีขอลงทะเบียน 

กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม (๑)  การพิจารณาคุณสมบัติให้

เป็นไปตามมติท่ีประชุม ทคบ. ด้านการศึกษา ตามคาํแนะนําของคณบดีของคณะ        

ท่ีรับเขา้ศึกษา 

(๒) นักศึกษาสมทบพิเศษ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามประกาศ

การรับเข้าศึกษาของสถาบัน นักศึกษาสมทบพิเศษท่ีจะขอเปล่ียนสถานภาพเป็น

นกัศึกษาสามญัของสถาบนัตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) และสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของ

หลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา โดยมีผลการศึกษาของสถาบนัเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 

หากเรียนรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

สถาบนัหรือขอ้กาํหนดของหลกัสูตร  

(๓) นักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 

เป็นผูมี้คุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

ระหวา่งสถาบนักบัสถาบนัการศึกษาภายนอก 



 
 

 

                       

67 

 ขอ้ ๑๕ การเปล่ียนสถานภาพจากนกัศึกษาสมทบ นกัศึกษาสมทบ

พิเศษ นักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา เป็นนักศึกษา

สามญัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การเปล่ียนสถานภาพจากนักศึกษาสมทบตามข้อ ๑๒ (๒)      

เป็นนกัศึกษาสามญัให้เป็นไปตามประกาศผลการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาสามญัของ

สถาบนั 

(๒) การเปล่ียนสถานภาพจากนกัศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ ๑๒ (๓) 

เป็นนักศึกษาสามัญต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษา   

ในขณะท่ีเป็นนกัศึกษาสมทบพิเศษของสถาบนัเฉล่ียสะสม ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ หากเรียน

รายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิตตอ้งมีผลการศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสถาบนัหรือ

ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

(๓) การเปล่ียนสถานภาพจากนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลง

ความร่วมมือทางการศึกษาตามขอ้ ๑๒ (๔) เป็นนกัศึกษาสามญัให้เป็นไปตามเง่ือนไข

ตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 
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หมวด ๓ 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ขอ้ ๑๖ อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) อาจารยป์ระจาํ คือ ผูป้ฏิบติังานในสถาบนัท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์     รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้าน

การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ี เต็มเวลาตามภาระงานท่ี รับผิดชอบ                

ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน (มิใช่เตม็เวลาตามเวลาทาํการ)  

(๒ ) อาจารย์พิ เศษ คือ ผู ้สอนท่ีไม่ ใช่อาจารย์ประจําซ่ึ งได้รับ

มอบหมายใหท้าํการสอน  

(๓) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก คือ ผูท่ี้มิได้เป็นอาจารย์ประจาํท่ีได้รับ

การแต่งตั้งให้ทาํหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ โดยผูท่ี้

ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

(๔) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คือ อาจารยป์ระจาํผูมี้คุณวุฒิตรงหรือ

สัมพนัธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นควา้วิจยัใน

สาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรหลายหลกัสูตรไดใ้นเวลา

เดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชา

ของหลักสูตร อาจารย์ประจาํในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีสัญญา

ความตกลงกบัสถาบนัในการจดัการศึกษาหรือวิจยัร่วมกนัในหลกัสูตรนั้นๆ ตลอดจน
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บุคลากรของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีสัญญาความตกลงในลกัษณะดงักล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย 

(๕) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมี

ภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การ

วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งอยู่ประจาํหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาการจดัการศึกษา 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย 

(๖) อาจารยผ์ูส้อน คือ อาจารยป์ระจาํซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ทาํการ

สอนหรือรับผดิชอบรายวิชาและประเมินผลผูเ้รียน 

(๗) อาจารยผ์ูแ้นะนาํ คือ อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บการมอบหมายหรือ

แต่งตั้งให้ทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษา ในกรณีท่ีเป็น

นกัศึกษาของคณะในสถาบนัใหค้ณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

ในกรณี ท่ีไม่ มีการมอบหมายหรือแต่งตั้ งอาจารย์ผู ้แนะนํา ให้

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูแ้นะนาํ   

(๘) อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีได้รับการ

แต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาในวิชาการ

คน้ควา้อิสระ ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

(๙) อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม คือ อาจารย์ประจําหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้ งเพื่อให้ทําหน้าท่ี ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักใน
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กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ            

ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

(๑๐) อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ คือ อาจารย์ประจาํหลกัสูตรและ

ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับแต่งตั้ งให้ทําหน้าท่ี เป็นคณะกรรมการสอบวิชา

วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

 ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต หลกัสูตร

ระดบัปริญญาโท และหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของสถาบนั ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย และตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ขอ้ ๑๘ ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์และวิชาการคน้ควา้อิสระ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล

ตามกฎหมาย และตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

หมวด ๔ 

การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน 

 ขอ้ ๑๙ ให้ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกเขา้เป็นนักศึกษา

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสามญัตามวนัเวลาท่ีสถาบนักาํหนด กรณีนักศึกษาสมทบ

จะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาสมทบก่อนเปิดภาคเรียน กรณีนกัศึกษาสมทบพิเศษ 

และนักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี

สถาบนัประกาศกาํหนด 
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ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจ  

สั่งการให้ขยายระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ ทั้งน้ี นักศึกษาตอ้งเหลือ

เวลาเรียนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

 ข้อ ๒๐ ในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหน่ึงวิชาใดแต่ละภาค

การศึกษา นกัศึกษาสามญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูแ้นะนาํ นกัศึกษา

สมทบ นักศึกษาสมทบพิเศษ นักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทาง

การศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวิชานั้น ๆ หรือคณบดีคณะ    

ท่ีเขา้ศึกษา 

 ขอ้ ๒๑ นักศึกษาจะเขา้ฟังการบรรยายได้ต่อเม่ือได้ลงทะเบียนเขา้

เรียนวชิานั้น ๆ แลว้ 

ขอ้ ๒๒ การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภท คือ  

(๑) การลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อหน่วยกิต 

(๒) การลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อร่วมฟัง 

(๓) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ 

 ข้อ ๒๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าเรียนตามวนัเวลาท่ีสถาบัน

กาํหนด 

ขอ้ ๒๔ ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ นกัศึกษาสามญัจะลงทะเบียนเขา้

เรียนได ้ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาค

การศึกษาปกติ ตํ่ากว่า ๙  หน่วยกิต หรือเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิตไม่ได้ เวน้แต่จะ

ได้รับอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา แต่ตอ้งไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ทั้งน้ี ไม่นับ

รวมวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีกําหนดให้ เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาและวิชา

วิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) สําหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาจะลงทะเบียน

ได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา แต่ตอ้ง    

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด โดยจะลงทะเบียนเขา้เรียน

ในภาคการศึกษาปกติตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต หรือเกินกวา่ ๑๒ หน่วยกิตไม่ได ้เวน้แต่

จะได้รับอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา ทั้งน้ี ไม่นับรวมวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต

และวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) สําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะ

ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน ๖ หน่วยกิต เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา  

(๒) ในภาคการศึกษาหน่ึง หากหลักสูตรใดมีการเปิดสอนทั้ งใน

กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจอนุมติัให้นกัศึกษา

ลงทะเบียนเขา้เรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคไดเ้ป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี 

จะตอ้งไม่ทาํให้แผนการศึกษาเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบันักศึกษาในรุ่นเดียวกนั 

และจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกแห่งใหค้รบถว้น 
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(๓ ) นั ก ศึ กษ าท่ี ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ย ้ายส ถาน ท่ี ศึ กษ าระหว่าง

กรุงเทพมหานครกบัส่วนภูมิภาคหรือระหว่างส่วนภูมิภาคด้วยกนั ให้โอนวิชาท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไว ้ณ สถานท่ีเดิมไปสถานท่ีแห่งใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกัน      

โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนอีก 

(๔) ในกรณีท่ีวิชาท่ีจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรของ

สถาบนัมีจาํนวนหน่วยกิตรวมกนัตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียน   

เขา้เรียนเฉพาะวิชาท่ีต้องการเพื่อให้ได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลกัสูตรได้ โดยไม่

ตอ้งขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา 

(๕) ในกรณีท่ีมีการจดัการศึกษาเป็นพิเศษ เช่น หลกัสูตรร่วมขา้ม

สถาบนั ให้การลงทะเบียนเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตรหรือเป็นไปตามท่ี

สถาบนัประกาศกาํหนด  

(๖) หลักสูตรใดท่ีใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาคหรือระบบ

การศึกษาแบบอ่ืนตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด ให้การลงทะเบียนเป็นไปตามท่ีสถาบนั

ประกาศกาํหนด 

ขอ้ ๒๕ การลงทะเบียนหลงักาํหนดกระทาํไดด้งัน้ี 

(๑) กรณีสอนแบบปกติ กระทาํไดภ้ายใน ๒ สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิด

ภาคการศึกษา 

(๒) กรณีสอนแบบ Block Course กระทาํไดห้ลงัจากเร่ิมมีการเรียน

การสอนวชิานั้น ๆ ไปแลว้ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวชิานั้น 
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(๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทาํไดภ้ายใน ๑ สัปดาห์

นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควรคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา 

อาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการลงทะเบียนเขา้เรียนได ้ 

ทั้ งน้ี การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนดังกล่าวนักศึกษาจะต้อง

เหลือเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนวชิาท่ีขอลงทะเบียนหลงักาํหนด  

การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต้องชําระค่าปรับ ตามข้อบังคับ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั การยกเวน้ค่าปรับให้เป็นอาํนาจของคณบดีคณะท่ีเขา้

ศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ทคบ.ดา้นการศึกษา กาํหนด 

ข้อ ๒๖ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหน่ึงวิชาใด       

ไดเ้พียงคร้ังเดียว ยกเวน้วชิาดงัน้ี    

(๑) วิชาหลักหรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีท่ีกําหนดให้เป็นวิชา

บงัคบัตามหลกัสูตร ซ่ึงนกัศึกษาอาจลงทะเบียนซํ้ าได ้หากผลการศึกษาไดต้ํ่ากวา่ “B” 

โดยลงทะเบียนซํ้ าได้ไม่เกินสองคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร

คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนซํ้ าเกินสองคร้ังได ้
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(๒) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือกเฉพาะกรณีหลกัสูตรไม่มี

หมวดวิชาเอก รวมไม่เกินสองวิชา ซ่ึงนักศึกษาอาจลงทะเบียนซํ้ าได้อีกคร้ังหน่ึง     

หากผลการศึกษาคร้ังแรกไดต้ํ่ากวา่ “B”  

(๓) วิชาเสริมพื้นฐานให้ลงทะเบียนซํ้ าไดจ้นกว่าจะไดผ้ลการศึกษา

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีหลกัสูตรหรือท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

(๔ ) วิชารหั ส  ๕ ๐๐๐ ท่ี ลงท ะเบี ยนโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ตให้

ลงทะเบียนซํ้ าจนกว่าจะได้ผลการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสถาบนัประกาศ

กาํหนด 

การกาํหนดใหล้งทะเบียนซํ้ าตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีสถาบนั

ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีวชิาใดลงทะเบียนเรียนซํ้ า ใหน้าํผลการศึกษาทั้งหมดมาใช้

ในการคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียสะสม ยกเวน้กรณีการคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ีย

สะสมตามข้อ ๗๑ และข้อ ๘๖ (๓) ให้นําผลการศึกษาเฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียน       

คร้ังสุดทา้ยเท่านั้นมาคาํนวณ 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาได้ผลการศึกษาเป็น “F” ในวิชาใดวิชาหน่ึงของ

หลกัสูตร จะไม่นาํหน่วยกิตวิชานั้นมานบัรวมในขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแต่จะตอ้ง

นาํผลการศึกษาของวชิานั้นมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียสะสมดว้ย 
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หมวด ๕ 

การเพิม่ การเพกิถอน และการเปลี่ยนฐานะการลงทะเบียน 

 ข้อ ๒๗ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ซ่ึงข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษาของสถาบนัจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต

ไม่ได ้ และนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอกซ่ึงข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของสถาบนั

จะเพิกถอนวชิาเรียนในภาคแรกให้เหลือตํ่ากวา่ ๖ หน่วยกิตไม่ได ้ 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีเข้า

ศึกษาอาจอนุมัติให้เพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือตํ่ ากว่า ๙ หน่วยกิต 

สาํหรับระดบัปริญญาโท และ ๖ หน่วยกิต สาํหรับระดบัปริญญาเอกได ้

ข้อ ๒๘ การเพิ่มวิชาเรียน จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจาก

อาจารยผ์ูแ้นะนาํโดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  

(๑) กรณีสอนแบบปกติ กระทาํไดภ้ายใน ๒ สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิด

ภาคการศึกษา 

(๒) กรณีสอนแบบ Block Course กระทาํไดห้ลงัจากเร่ิมมีการเรียน

การสอนวชิานั้นไปแลว้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวชิานั้น 

(๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทาํไดภ้ายใน ๑ สัปดาห์ 

นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา

อาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชาเรียนได ้ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาการเพิ่มวิชา
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เรียนดงักล่าว นกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในวิชา

ท่ีลงทะเบียนเพิ่ม 

 ขอ้ ๒๙ การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก

อาจารย์ผู ้แนะนํา การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกําหนดให้ได้รับค่าธรรมเนียม

การศึกษาคืนตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

การเพิกถอนวชิาเรียนภายในกาํหนดจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี  

(๑) กรณีสอนแบบปกติ ดาํเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิด

ภาคการศึกษา 

(๒) กรณีสอนแบบ Block Course ดาํเนินการหลงัจากเร่ิมมีการเรียน

การสอนวชิานั้นไปแลว้ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวชิานั้น 

(๓) กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน ดาํเนินการภายใน ๑ สัปดาห์ 

นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

หากการเพิกถอนดาํเนินการภายหลงัจากเวลาท่ีกาํหนด จะตอ้งไดรั้บ

อนุมัติจากคณบดีคณะท่ีเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผูแ้นะนํา ทั้ งน้ี      

หากเป็นการสอนแบบปกติ จะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ยของการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษานั้น ๆ หากเป็นแบบ Block Course  จะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ยของ

การเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ  
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เม่ือนกัศึกษาเพิกถอนหลงักาํหนดวชิาใด จะบนัทึกผลการศึกษาของ

วชิานั้น ๆ เป็น “เพิกถอน” หรือ “W” 

 การเพิกถอนหลังกําหนดนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียม

การศึกษาคืน เวน้แต่กรณีท่ีถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ การประกาศ

ผลสอบท่ีมีผลกระทบต่อวิชาท่ีขอเพิกถอน กรณีเจ็บป่วยของนกัศึกษา โดยตอ้งเขา้รับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือตอ้งไปปฏิบติังานตามคาํสั่งของตน้สังกดั หรือมีการ

เรียนการสอนไปแลว้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาในวชิานั้น 

 ขอ้ ๓๐ การเปล่ียนฐานะวิชาเรียนจากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง 

หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิตจะตอ้งได้รับอนุมติัจากอาจารยผ์ูแ้นะนาํและ

อาจารยผ์ูส้อนวิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบปกติจะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ย

ของการเรียนการสอนภาคนั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ Block Course จะตอ้งกระทาํ

ภายในวนัสุดทา้ยของการเรียนการสอนวชิานั้น ๆ 

ขอ้ ๓๑ การเพิ่ม การเพิกถอน หรือการเปล่ียนฐานะวิชาเรียน จะมี  

ผลก็ต่อเม่ือนกัศึกษาไดท้าํการลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

หมวด ๖ 

วทิยานิพนธ์ 

ข้อ ๓๒ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู ้ได้ศึกษารายวิชา

ครบถ้วนตามแผนท่ีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา โดยผ่านอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วน
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แรกเพื่อพิจารณาดาํเนินการสอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัจากภาคสุดทา้ยของการศึกษา

รายวชิาครบถว้น  

สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามแผนท่ีไม่ตอ้งศึกษารายวิชา การเสนอ

หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตรและตาม

ประกาศของคณะ โดยจะตอ้งเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะ      

ท่ีเขา้ศึกษา  โดยผา่นอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเพื่อพิจารณาดาํเนินการ

ส อบ หั วข้อแล ะเค้ าโค รงวิ ท ยานิ พ น ธ์  แล ะต้องได้ รับ ก ารอนุ มั ติ ภ ายใน                          

๒ ภาคการศึกษา (ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัตั้งแต่ภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

ให้คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

จากอาจารย์ประจาํหลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซ่ึงเป็น

อาจารย์ประจาํหรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทําหน้าท่ี เป็ นผู ้ให้ค ําแนะนํา ควบคุมการค้นคว้าและการเขียน

วิทยานิพนธ์ ในกรณีจาํเป็นคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ไดต้ามความเหมาะสม 

กรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดจะส้ินสภาพ

การเป็นนักศึกษา เวน้แต่กรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีเขา้

ศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้ หลังจากท่ีได้รับอนุมติัหัวข้อและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็น

อาํนาจของคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา 
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ขอ้ ๓๓ นักศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก เม่ือได้ศึกษาวิชาหมวด

ต่าง ๆ ครบถ้วนได้สอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) และสอบขั้ นต้น 

(Preliminary Examination) ผ่านแล้วตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรนั้น ๆ จะตอ้งเสนอ

หัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยผ่านอาจารย์

ผูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารยผ์ูแ้นะนาํเพื่อพิจารณาดาํเนินการสอบ

หัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งได้รับการอนุมติัภายใน ๒ ภาคการศึกษา 

(ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคท่ีสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  และ

สอบขั้นตน้ (Preliminary Examination) ผา่น   

สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามแผนท่ีไม่ตอ้งศึกษารายวิชา การเสนอ

หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตรหรือตาม

ประกาศของคณะ ทั้ งน้ี  จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์ผูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรือ

อาจารยผ์ูแ้นะนาํเพื่อพิจารณาดาํเนินการสอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์  และ

ตอ้งไดรั้บการอนุมติัภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัจากภาคท่ีสอบ

คุณสมบติั (Qualifying Examination) ผา่น 

ให้คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจากอาจารย์ประจาํหลักสูตร       

โดยอาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันด้วยก็ได้  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําหน้าท่ี เป็นผู ้ให้
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คาํแนะนาํ ควบคุมการคน้ควา้และ การเขียนวิทยานิพนธ์  ในกรณีจาํเป็นคณบดีคณะ   

ท่ีเขา้ศึกษาโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจเปล่ียนแปลงอาจารย์

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ไดต้ามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถดาํเนินการได้ภายในกาํหนดจะส้ิน

สภาพการเป็นนกัศึกษา เวน้แต่กรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะ

ท่ีเขา้ศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจสั่งการให้ขยาย

ระยะเวลาได ้

หลงัจากไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์แลว้ การแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นอาํนาจของคณบดีคณะท่ีเข้า

ศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ข้อ ๓ ๔  การแต่งตั้ งคณ ะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์ระดับ      

ปริญญาโท ให้คณบดีคณะท่ีเข้าศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจาํหลักสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกัน      

ไม่น้อยกว่าสามคน  โดยอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทตอ้งมีคุณวุฒิ

คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน        

ท่ีกาํกบัดูแลตามกฏหมาย อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่ เป็น

ประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ังหลังจากท่ีได้รับการ

แต่งตั้ง 
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ข้อ ๓ ๕  การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ระดับ      

ปริญญาเอก ให้คณบดีคณะท่ีเข้าศึกษาตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา

หลกัสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั รวมกนัไม่น้อยกวา่ห้าคน ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการสอบตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบติั และผลงานวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฏหมาย 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถา้มี)  อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ 

และตอ้งเขา้สอบวทิยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ังหลงัจากท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 ข้อ ๓๖ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับ

ปริญญาโท (แผน ก)  ใหแ้บ่งการลงทะเบียนเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

  (๑) สําหรับนกัศึกษาแผน ก๑ ท่ีไม่ตอ้งศึกษารายวิชา ให้ลงทะเบียน

วทิยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ไดต้ั้งแต่ภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา หรือ

เม่ือสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผา่น 

  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” 

กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้อง

ลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นบัจากวนัประกาศผลการศึกษาเป็น “U”  
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  การลงทะเบี ยนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้อง

ลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ี

ไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสอง ๙ หน่วยกิต นกัศึกษาแผน 

ก๑ ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวนัท่ีได้รับอนุมติัผลการสอบหัวขอ้

และเค้าโครงวิทยานิ พ นธ์  และวัน ท่ี สอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ผา่น 

  (๒) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาแผน ก๒ ท่ีตอ้ง

ศึกษารายวิชา ให้สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ในภาค

การศึกษาสุดทา้ยของการเรียนรายวิชาปกติได ้

วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” 

กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้อง

ลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นบัจากวนัประกาศผลการศึกษาเป็น “U”  

การลงทะเบี ยนวิทยานิพนธ์ส่ วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้อง

ลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาค        

ท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสอง ๙ หน่วยกิต นักศึกษาแผน 

ก๒ ใหล้งทะเบียนภายใน  ๒ สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัผลการสอบหวัขอ้และ



 
                                    
                          

 

 

84 

เคา้โครงวิทยานิพนธ์  และวนัท่ีสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ผา่น (สาํหรับหลกัสูตรท่ีมีการกาํหนดใหส้อบ)  

(๓) การลงทะเบียนหลงักาํหนดจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะ

ท่ีเขา้ศึกษาและจะตอ้งชาํระค่าปรับตามขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วา่ดว้ยการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

ข้อ ๓๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้แบ่ง      

การลงทะเบียนเป็นสองส่วน โดยการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) 

ให้ลงทะเบียนได้เม่ือศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมีผล

การศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

ผ่านแลว้ โดยวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ตอ้งได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณี

ได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะตอ้งลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียน

ภายใน ๑ สัปดาห์  นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป็ น “U” การลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) จะตอ้งลงทะเบียนจนกว่าจะไดผ้ลการศึกษาเป็น 

“S” การนบัหน่วยกิตใหน้บัเฉพาะภาคท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกสําหรับแผนท่ีไม่ตอ้ง

ศึกษารายวิชา ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ได้เม่ือสอบ

คุณสมบติั (Qualifying Examination) ผา่นแลว้ 
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การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในส่วนท่ีสอง           

ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์  นับจากวนัท่ีได้รับอนุมติัผลการสอบหัวข้อและ     

เคา้โครงวทิยานิพนธ์  

จาํนวนหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสองในแต่ละ

ภาคให้เป็นไปตามขอ้ ๒๔ (๑) ส่วนการลงทะเบียนในภาคถดัไปให้ลงทะเบียนภายใน 

๑ เดือน นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา  

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียน

ต่อเน่ืองกันทุกภาคการศึกษาจนครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตร       

หากภาคการศึกษาใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ นักศึกษาจะต้องลาพกัการศึกษาต่อ

คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั การ

อนุมติัให้ลาพกัให้อนุมติัได้คร้ังละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา  โดยไม่นับภาคฤดูร้อน 

และจะต้องกระทําก่อนวนัสุดท้ายของภาคการศึกษาท่ีจะขอลาพัก ในการลาพัก        

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ดว้ย  

การลงทะเบียนหลงักาํหนดจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้

ศึกษาและจะต้องชําระค่าปรับตามข้อบังคบัสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         

วา่ดว้ยการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

 ข้อ ๓๘ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องให้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาท่ี

นกัศึกษาลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ โดยใหผ้ลเป็น “IP” 
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ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๓๖ หรือ ข้อ ๓๗        

เม่ือรวมกบัการลงทะเบียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตแล้วจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ในขอ้ 

๒๔ (๑)  

ขอ้ ๔๐ เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท หรือ

วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกครบถว้นตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แลว้ นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพทุก ภาคการศึกษา โดยตอ้งชาํระ

ค่ารักษาสถานภาพภายในช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

สถาบนัจนถึงภาคการศึกษาท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดแ้กไ้ขและไดรั้บการ

อนุมติัจากกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

ข้อ ๔ ๑ การแต่งตั้ งและการเปล่ี ยนแปลง อาจารย์ท่ี ป รึกษา

วิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้คณะรายงานให้สถาบนั

ทราบภายใน ๒ สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลง 

ขอ้ ๔๒ นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทอาจเปล่ียนแผนการศึกษา

จากแผนท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์เป็นแผนท่ีไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ได ้โดยไดรั้บอนุมติั

จากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

การอนุมติัให้เปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์

เป็นแผนท่ีไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ ให้ถือเป็นการอนุมติัให้ยุติวิทยานิพนธ์โดยปริยาย 

โดยใหผ้ลเป็น “T” 
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ข้อ ๔๓ การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระทําได้

ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาตามคาํแนะนําของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกั  การเพิกถอนภายใน ๒ สัปดาห์ นบัจากวนัสุดทา้ยของกาํหนดการ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ ให้ได้รับค่าหน่วยกิตคืนตามท่ี

กาํหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกาํหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

ขอ้ ๔๔ นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผนท่ีตอ้งทาํ

วิทยานิพนธ์ท่ีไม่มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตอ้งมี

ผลการศึกษาเฉล่ียในหมวดวิชาหลกัครบทุกวิชา   ไม่ตํ่ากว่า ๓.๓๐ และแต่ละวิชา

ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ “B” 

ใน กรณี ท่ี ห ลัก สู ตรกําห น ดให้ มี การส อบ ป ระมวลค วาม รู้ 

(Comprehensive Examination) จะตอ้งสอบประมวลความรู้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิ

สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ต่อเม่ือ

การสอบอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรไดผ้ลเป็น “ผ่าน”และมีผลการศึกษาเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ตอ้งประกาศสถานท่ีและวนัเวลาสอบ

โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ขอ้ ๔๕ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้มีผล “S” หรือ “U” และไม่นํา

ผลการสอบไปคํานวณผลการศึกษาเฉล่ีย แต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อให้ครบตาม

ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

ขอ้ ๔๖ การวินิจฉัยตดัสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้

ถือเสียงขา้งมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนจะตอ้งลงนามในวิทยานิพนธ์

นั้นดว้ย 

ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อสําเร็จการศึกษาจะต้อง

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก๑ (ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

นอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและ          

ทาํวิทยานิพนธ์) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนาํเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)        

ท่ีมีคุณภาพตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 
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ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ ๑ (ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

นอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามท่ี

สถาบนัประกาศกาํหนด อยา่งนอ้ย ๒ เร่ือง 

ระดับปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ ๒ (ศึกษารายวิชาและทํา

วิทยานิพนธ์) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ข้อ ๔๗ นักศึกษาผู ้สอบวิทยานิพนธ์ จะได้ผลการศึกษา “S”         

เม่ือจดัทาํและส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อนุมัติและลงนามไว้ท่ีคณะตามรูปแบบและจํานวนท่ีสถาบันประกาศกําหนด 

หลงัจากไดด้าํเนินการอ่ืน ๆ ครบถว้นตามขอ้กาํหนดการสาํเร็จการศึกษา โดยให้ถือวา่

วนัส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ให้คณะเป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 

กรณีส่งวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนรายวิชา 

หากไม่เพิกถอนวชิานั้น จะถือวนัส่งผลการศึกษาวชิาดงักล่าวเป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 
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หมวด ๗ 

การลาพกัการศึกษา 
 

ขอ้ ๔๘ นักศึกษาสามญัจะลาพกัการศึกษาได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติั

จากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูแ้นะนาํไดค้ร้ังละไม่เกิน 

๒ ภาคการศึกษา โดยไม่นับภาคฤดูร้อน และจะตอ้งกระทาํก่อนวนัสุดทา้ยของภาค

การศึกษาท่ีจะขอลาพกั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา  

ในการลาพกัการศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้ น ๆ 

ดว้ย  

ขอ้ ๔๙ นกัศึกษาสามญัจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาในภาค

แรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร 

คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการศึกษาก็ได ้ 

ข้อ ๕๐ การอนุญาตให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเข้าเรียนลาพัก

การศึกษา ใหถื้อเป็นการอนุมติัให้เพิกถอนวชิาเรียนโดยปริยาย 

ข้อ ๕๑ การนับระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๘๒ (๙) และข้อ ๘๘ (๖)     

ให้นับรวมเวลาท่ีได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา และเวลาท่ีไม่ลงทะเบียนเขา้เรียน

โดยไม่ไดล้าพกัการศึกษาดว้ย 
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หมวด ๘ 

การเปลีย่นคณะ การเปลี่ยนหลกัสูตร  และการโอนหน่วยกิต 
 

ขอ้ ๕๒ นักศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท อาจขอเปล่ียนคณะหรือ

เปล่ียนหลกัสูตรภายในสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ขอ้ ๕๓ การเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลกัสูตรกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) กระทาํในขณะท่ีเป็นนกัศึกษาสามญั 

(๒) การเปล่ียนคณะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะเดิมและคณบดี

คณะใหม่ 

(๓) การเปล่ียนหลกัสูตรภายในคณะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

(๔) ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการรับโอนของแต่ละคณะหรือหลกัสูตร 

(๕) ข้ึนทะเบียนการเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

(๖) การเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีระบุใน

หมวด ๔ ของขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ ๕๔ นักศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีได้รับอนุมติัให้เปล่ียน

หลักสูตร สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่า “B” หรือ “S” ซ่ึงสอบ

ได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ

สถาบันจนถึงว ันท่ี ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใหม่  ไปเป็นวิชาใน    
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หลักสูตรใหม่ได้ตามโครงสร้างและข้อกําหนดของหลักสูตร ทั้ งน้ี  การโอน          

หน่วยกิตดงักล่าวใหย้กเวน้วชิาวทิยานิพนธ์หรือวชิาการคน้ควา้อิสระ  

การโอนวิชาให้ยื่นคาํร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับอนุมติัให้เข้า

ศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว และให้นําผลการศึกษาของวิชาท่ีได้รับอนุมติัให้โอน

หน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในหลกัสูตรใหม่ดว้ย 

ข้อ ๕๕  นักศึกษาท่ีกาํลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง   

ในสถาบนั หากไดรั้บการคดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาสามญัในหลกัสูตรอ่ืน

ของสถาบนัในระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบั สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมีผลการศึกษา 

ไม่ตํ่ ากว่า “B” หรือ “S” ซ่ึงสอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับแต่ว ันสุดท้ายของ           

ภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบนัจนถึงวนัท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ในหลกัสูตรใหม่ ไปเป็นวชิาใน 

หลักสูตรใหม่ได้ตามโครงสร้างและข้อกําหนดของหลักสูตร ทั้ งน้ี  การโอน         

หน่วยกิตดงักล่าวใหย้กเวน้วชิาวทิยานิพนธ์หรือวชิาการคน้ควา้อิสระ  

 การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลกัสูตรใหม่แลว้ และให้นาํผลการศึกษาของวิชาท่ีได้รับ

อนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในหลกัสูตรใหม่ดว้ย  

ขอ้ ๕๖ นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลกัสูตรหรือคณะใดของสถาบนั  

ซ่ึงได้สําเร็จการศึกษา เม่ือได้รับการคดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ      

ในหลกัสูตรอ่ืนของสถาบนั สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่า “B” 
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หรือ “S” ซ่ึงสอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วนัสุดท้ายของภาคการศึกษาตาม

ปฏิทินการศึกษาของสถาบนัจนถึงวนัท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลกัสูตรใหม่    

ไปเป็นวิชาในหลักสูตรใหม่ได้ตามโครงสร้างและข้อกาํหนดของหลักสูตร ทั้งน้ี    

การโอนหน่วยกิตดงักล่าวใหย้กเวน้วชิาวทิยานิพนธ์หรือวิชาการคน้ควา้อิสระ  

การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลกัสูตรใหม่แลว้ และให้นาํผลการศึกษาของวิชาท่ีได้รับ

อนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตรใหม่ดว้ย 

ขอ้ ๕๗ นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลกัสูตรหรือคณะใดของสถาบนั 

ซ่ึงไดล้าออกหรือส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาของสถาบนั เม่ือไดรั้บการคดัเลือกและ

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสามญัของสถาบนั สามารถโอนหน่วยกิต ท่ีมีผลการศึกษา

ไม่ตํ่ากว่า “B” หรือ “S” ซ่ึงสอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วนัสุดท้ายของภาค

การศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบนัจนถึงวนัท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใน

หลักสูตรใหม่ ไปเป็นวิชาในหลักสูตรใหม่ได้ตามโครงสร้างและข้อกาํหนดของ

หลักสูตร ทั้ งน้ี การโอนหน่วยกิตดังกล่าวให้ยกเวน้วิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาการ

คน้ควา้อิสระ  

การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลกัสูตรใหม่แลว้ และให้นาํผลการศึกษาของวิชาท่ีได้รับ

อนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตรใหม่ดว้ย 
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ขอ้ ๕๘ นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทสามารถขอโอนหน่วยกิต

ในขณะเป็นนกัศึกษาสมทบของสถาบนัเฉพาะรายวชิาท่ียงัไม่เคยโอนเขา้หลกัสูตรอ่ืน 

ท่ีมีผลการศึกษาไม่ตํ่ ากว่า “B” หรือ “S” ซ่ึงสอบได้มาแล้วไม่ เกิน ๕ ปี นับแต่          

วนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบนัจนถึงวนัท่ีข้ึนทะเบียน

เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตร ไปเป็นวิชาในหลกัสูตรไดต้ามโครงสร้างและขอ้กาํหนด

ของหลกัสูตร  

นักศึกษาสมทบพิเศษ ท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนและได้รับอนุมติัให้

เปล่ียนสภาพเป็นนักศึกษาสามญั ให้สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมีผลการศึกษาเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัประกาศกาํหนดมานบัรวมในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาได ้

นักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษาท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนและได้รับอนุมัติให้เปล่ียนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ หรือ

นกัศึกษาสามญัตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ให้สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมี

ผลการศึกษาเป็นไปตามเง่ือนไขของขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษามานับรวม  

ในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาได ้

การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรแลว้ และให้นาํผลการศึกษาของวิชาท่ีไดรั้บอนุมติั

ใหโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตรดว้ย  
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ขอ้ ๕๙ นกัศึกษาสามญัของสถาบนัท่ีไปศึกษาในสถาบนัการศึกษา

หรือสถาบนัอ่ืนตามคาํแนะนําของอาจารยผ์ูแ้นะนําและโดยการอนุมติัของคณบดี

คณ ะท่ี เข้าศึกษา ให้ นับหน่ วยกิตในวิชาท่ี ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษา มาเป็ น            

หน่วยกิตตามหลกัสูตรของสถาบนั  

ทั้ งน้ี สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนนั้ นต้องมีข้อตกลงความ

ร่วมมือกบัสถาบนัหรือตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด  

การคิดหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาจากสถาบนัการศึกษาหรือสถาบนั

อ่ืนเพื่อนบัหน่วยกิต ตามหลกัสูตรของสถาบนัตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกบัการสอนใน

วิชาเดียวกนัของสถาบนัให้นบั ๑ หน่วยกิต มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และ

ผลการศึกษาท่ีได้ให้นับหน่วยกิตและนํามาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียตามระบบ      

การคาํนวณของสถาบนั 

ขอ้ ๖๐ นักศึกษาท่ีเคยศึกษาเพื่อรับประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ

ประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต หรือปริญญาในระดบัเดียวกนั หรือระดบัท่ีสูงกว่าใน

สถาบนัการศึกษาอ่ืนซ่ึงสถาบนัรับรอง อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมใน

หลักสูตรท่ีเข้าศึกษาในสถาบันได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยกิตตาม

หลกัสูตร โดยขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษา 

วิชาท่ีจะพิจารณารับเทียบโอนหน่วยกิตตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมี

เน้ือหาวิชาและระดบัความรู้ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของสถาบนั 

และจะตอ้งเป็นวิชาท่ีสอบไดม้าแลว้ไม่เกินห้าปี นบัจากวนัสุดทา้ยของการเรียนการ

สอนภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิานั้น ๆ  
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ผลการศึกษาของวิชาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้รับเทียบโอนหน่วยกิต

นั้น ไม่นาํมาคิดในการคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ีย การบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บเทียบโอน

ให้บนัทึกตามการเทียบรายวิชาของสถาบนั และการบนัทึกผลการศึกษา ให้แสดงผล

การศึกษา “TR” 

ข้อ ๖๑ ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการโอนหน่วยกิตวิชาต่าง ๆ ท่ีได้

ศึกษาในหลกัสูตรระดบัหน่ึงไปนับในหลักสูตรระดบัอ่ืนให้เป็นไปตามท่ีสถาบนั

ประกาศกาํหนด 

ขอ้ ๖๒ นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาจากการศึกษานอกระบบซ่ึงมีประกาศ

การเทียบรายวิชากบัหลกัสูตรของสถาบนั อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมใน

หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนั ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 
 

หมวด ๙ 

การปรับสภาพ 
 

ข้อ ๖๓ นักศึกษาสามัญในระดับปริญญาเอก อาจขอให้สถาบัน

พิจารณาปรับสภาพเป็นนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท หรือนกัศึกษาสามญัระดบั

ปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนดีมาก อาจขอให้สถาบนัพิจารณาปรับสภาพเป็นนกัศึกษา

สามญัระดบัปริญญาเอกไดต้ามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

อธิการบดีตามคาํแนะนาํของรองอธิการบดีและคณบดี อาจสั่งการ

ใหป้รับสภาพนกัศึกษาตามวรรคหน่ึงได ้ 
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หมวด ๑๐ 

ผลการศึกษา 
 

ข้อ ๖๔ ผลการศึกษา ได้แก่  ผลรวมของการทดสอบ การทํา

แบบฝึกหัด การเขียนรายงานการสอบ การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีอาจารย์ผูส้อนกําหนด  รวมถึงผลการสอบวิทยานิพนธ์และ

วชิาการคน้ควา้อิสระ 

ขอ้ ๖๕ ผลการศึกษาตามขอ้ ๖๔ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (๑) ผลการศึกษารายวิชาท่ีมีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับ

คะแนนเฉล่ียแสดงออกเป็นขั้นต่าง ๆ และมีค่าเฉล่ียต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

A = ๔.๐  หมายถึง  Excellent (ดีเลิศ) 

A- = ๓.๗  หมายถึง  Almost Excellent (เกือบดีเลิศ) 

B+ = ๓.๓  หมายถึง  Very good (ดีมาก) 

B = ๓.๐  หมายถึง  good (ดี) 

B- = ๒.๗  หมายถึง  Almost good (เกือบดี) 

C+ = ๒.๓  หมายถึง   Fair (พอใช)้ 

C = ๒.๐  หมายถึง  Almost Fair (เกือบพอใช)้ 

C- = ๑.๗  หมายถึง  Poor (อ่อน) 

D = ๑.๐   หมายถึง  Very Poor (อ่อนมาก) 

F = ๐   หมายถึง  Failed (ตก)  
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(๒) ผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าระดบัและไม่นาํมาคาํนวณระดบัคะแนน

เฉล่ีย ใหแ้สดงดงัต่อไปน้ี 

W  หมายถึง  Withdrawal (เพิกถอน) 

I  หมายถึง  Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์) 

S  หมายถึง  Satisfactory (พอใจ) 

U  หมายถึง  Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 

AU  หมายถึง  Audit (ร่วมฟัง) 

P  หมายถึง  Pass (ผา่น) 

N  หมายถึง  Not Pass (ไม่ผา่น) 

IP  หมายถึง  In Progress (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 

T  หมายถึง  Terminated (ใหย้ติุ) 

TR  หมายถึง  Transfer, work with which completed  

                                            outside NIDA (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 

(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังให้แสดงผลการศึกษาเป็น “AU” 

หรือ “U” แลว้แต่กรณีในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ “U” จะไม่บนัทึกการลงทะเบียน

วชิานั้นในบตัรบนัทึกผลการศึกษา (Transcript) 

(๔) การสอบประมวลความรู้ให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” 

หรือ “N”“ไม่ผา่น” แลว้แต่กรณี 
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(๕) วิทยานิพนธ์ หรือวิชาอ่ืนตามประกาศของสถาบนัท่ีใช้วิธีการ

ทดสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๖๔ ให้แสดงผลการศึกษาในบตัรบนัทึกผล

การศึกษา (Transcript) ดงัน้ี 

ในกรณีผลการศึกษา “S” บนัทึกผลการศึกษาเป็น “S” 

ในกรณีผลการศึกษา “U” บนัทึกผลการศึกษาเป็น “U” 

(๖) รายวิชาท่ีไม่ใช่วชิาบรรยายในหมวดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหมวด

วิชาหลกั และหมวดวิชาบงัคบัของหลกัสูตรปริญญาโท สามารถให้ผลการศึกษาเป็น 

“S” หรือ “U” ได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร  

ขอ้ ๖๖ อาจารยผ์ูส้อนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของ

แต่ละวิชาตามท่ีกําหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

มาตรการการส่งผลการศึกษา หากอาจารยผ์ูส้อนไม่ส่งผลการศึกษาตามเวลาท่ีกาํหนด  

ให้อธิการบดีดาํเนินการตามข้อบงัคบัสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

มาตรการการส่งผลการศึกษา 

ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและอาจารย์ผูส้อนไม่ให้ผลการศึกษา    

ใหถื้อวา่มีผลการศึกษาเป็น “F” 

ในกรณี ท่ี มีความจําเป็นและมี เหตุผลสมควร อธิการบดีตาม

คาํแนะนาํของรองอธิการบดีและคณบดีคณะท่ีเปิดสอนวชิานั้น อาจแต่งตั้งบุคคลหรือ

คณะบุคคลเพื่อพิจารณาให้ผลการศึกษาวชิาท่ีไม่ไดส่้งผลการศึกษา 
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ขอ้ ๖๗ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อหน่วยกิตวชิาหน่ึงวชิาใด

จะตอ้งมีเวลาเรียนวิชานั้น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของชัว่โมงเรียนทั้งหมด ในกรณีท่ี

มีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาอาจอนุมติัให้ยกเวน้ไดเ้ป็น

รายกรณี โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน ทั้งน้ี จะตอ้งมีเวลาเรียนในวิชานั้ น    

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ มิฉะนั้นใหถื้อวา่มีผลการศึกษาเป็น “F” 

ขอ้ ๖๘ ในกรณีท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็น “I” นกัศึกษาจะตอ้งทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวนันบัจากวนัท่ีอาจารยส่์งผลการศึกษาของ

วิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ 

ทั้งน้ี จะขยายเวลาไดไ้ม่เกินสามสิบวนั 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร รองอธิการบดีตาม

คาํแนะนาํของคณบดีของคณะท่ีเปิดสอนวิชานั้น อาจขยายเวลาการแกผ้ลการศึกษา 

“I”ออกไปอีกไดเ้ป็นรายกรณีโดยนกัศึกษาตอ้งมีเหตุจาํเป็น ดงัน้ี 

(๑) กรณี เจ็บป่วยของนักศึกษาโดยต้องเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

(๒) กรณีได้รับอนุมติัจากคณบดีให้เล่ือนการสอบไล่ประจาํภาค 

และคณะจัดให้ไปสอบภาคการศึกษาอ่ืน ซ่ึงเลยกําหนดการแก้ผลการศึกษา “I”       

ของภาคท่ีขอเล่ือน โดยภาคท่ีขอเล่ือนสอบให้เล่ือนได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา        

(ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัจากภาคท่ีลงทะเบียนเขา้เรียน 
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ขอ้ ๖๙  ในกรณีท่ีนกัศึกษากระทาํการทุจริตรวมถึงพยายามทุจริตใน

การสอบ หรือลอก เลียนแบบภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานของ

ผูอ่ื้น หรือให้ผูอ่ื้นกระทาํการแทนตน แลว้นาํเสนอเป็นผลงานของตนเอง หรือกระทาํ

การทุจริตอ่ืน ในการวดัผลรายวิชา ตามขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา ใหผ้ลการศึกษาวชิานั้นเป็น “F” หรือ “U” หรือ “N” แลว้แต่กรณี 

ข้อ ๗๐ การคํานวณผลการศึกษาเฉล่ียในแต่ละภาคการศึกษา         

ให้คาํนวณจากผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเขา้เรียนเพื่อหน่วยกิตในภาค

การศึกษานั้น  ยกเวน้วิชาในหมวดเสริมพื้นฐานและวิชา  อ่ืน ๆ ตามขอ้กาํหนดของ   

แต่ละหลกัสูตรหรือตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

หมวด ๑๑ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

ขอ้ ๗๑ นักศึกษาสามญัระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ได้ ก็ต่อเม่ือได้ศึกษาวิชาหลักหรือวิชารหัส ๖๐๐๐    

ในกรณีท่ีกําหนดเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นผลการศึกษาเฉล่ียสะสม          

ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และเป็นไปตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 

แนวปฏิบติัในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ขอ้ ๗๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทยงัไม่ทราบผล

การศึกษาครบถ้วน คณบดีอาจพิจารณาอนุมติัให้นักศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิสมคัรสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ไดเ้ป็นรายกรณี 
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ในกรณีทราบผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว หากผลการศึกษาเฉล่ีย

สะสมไม่ถึง ๓.๐๐ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับท่ีกําหนดไว ้ให้ถือว่าการสอบ

ประมวลความรู้นั้นเป็น “โมฆะ” 

ขอ้ ๗๓ ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

หากการสอบแบ่งออกเป็นหลายหมวด หากนกัศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหน่ึง 

ในการสอบคร้ังต่อไปคณะอาจใหส้อบเฉพาะหมวดท่ีสอบตกได ้

ขอ้ ๗๔ นักศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า 

(Oral Examination) เม่ือศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร มีผล

การศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และเม่ือสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ได้ผ่านแล้ว ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้มีการสอบประมวลความรู้

(Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination) 

ข้อ ๗๕ ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณี       

ท่ีหลักสูตรกําหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)     

สอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) สอบขั้ นต้น (Preliminary Examination) 

สอบปากเปล่า (Oral Examination) หรือการสอบอย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอบ

รายวิชา ผูมี้สิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบติัตามข้อกาํหนดของหลักสูตรนั้ น ๆ หรือ

ตามท่ีคณะประกาศกาํหนด 
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หมวด ๑๒ 

กรรมการสอบประมวลความรู้ 
 

ขอ้ ๗๖ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาํเนินการเก่ียวกบัการ

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination) 

สอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) สอบขั้นต้น (Preliminary Examination) หรือ

การสอบอ่ืนใดตามท่ีคณะประกาศกาํหนด 

ข้ อ  ๗ ๗  ค ณ ะ ก รรม ก ารท่ี ไ ด้ รั บ ก ารแ ต่ งตั้ งต าม ข้ อ  ๗ ๖                    

ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน 

ยกเวน้คณะกรรมการสอบปากเปล่าแต่ละชุดตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน 

ขอ้ ๗๘ การวินิจฉัยตดัสินของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 

หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ ๗๙ คณบดีอาจเปล่ียนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตาม

ขอ้ ๗๖ ไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ ๘๐ การปฏิบติัตามขอ้ ๗๖ ถึงขอ้ ๗๙ ให้เป็นไปตามคาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร หรืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 
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หมวด ๑๓ 
 

สภาพรอพนิิจและการส้ินสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๘๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยู่ใน

สภาพรอพินิจในหลกัสูตรท่ีศึกษาต่อเม่ือมีผลการศึกษารวมของทุกวิชาในหลกัสูตร

นั้นเม่ือส้ินภาคการศึกษา (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๒.๗๐ 

ขอ้ ๘๒ นกัศึกษาสามญัส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรใด

หลกัสูตรหน่ึงดว้ยกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สาํเร็จการศึกษา 

(๒) ยื่นใบลาออกจากหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะ      

ท่ีเขา้ศึกษา 

(๓) ไดผ้ลการศึกษาของวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อหน่วยกิตใน

ภาคหน่ึงภาคใดตั้ งแต่ ๙ หน่วยกิตข้ึนไปในหลักสูตรท่ีศึกษา เฉล่ียตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ระดบัประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต 

และระดบัปริญญาโท หรือตํ่ากวา่ ๒.๕๐ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 

(๔) อยู่ในสภาพรอพินิจในหลกัสูตรนั้น ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกนั 

ยกเวน้ภาคฤดูร้อน 

(๕) ไม่ลงทะเบียนเขา้เรียนติดต่อกนั ๒ ภาคการศึกษา ยกเวน้ภาค

ฤดูร้อน โดยมิไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาให้ลาพกัการศึกษา ยกเวน้เม่ือ
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ลงทะเบียนครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแลว้และมีผลการศึกษาเฉล่ียสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

(๖) ในการศึกษาระดับปริญญาเอก เม่ือลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อ

หน่วยกิตครบถ้วนแล้วตามข้อกําหนดของหลักสูตรในสาขาวิชานั้ นและมีผล

การศึกษาเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

(๗) สอบคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) และสอบขั้ นต้น 

(Preliminary Examination) ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ไม่ผา่น

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใ้นข้อกําหนดของหลักสูตร หรือตามท่ีคณะประกาศ

กาํหนด 

(๘) ไม่เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามขอ้ ๓๒ และ ขอ้ ๓๓ 

(๙) ศึกษาไม่สาํเร็จภายในระยะเวลาตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด  

ขอ้ ๘๓ นักศึกษาสามญัส้ินสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตาย 

(๒) ส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาในทุกหลกัสูตรตามขอ้ ๘๒ แลว้ 

(๓) สถาบนัสั่งให้ลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามขอ้บงัคบั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
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ข้อ ๘๔ นักศึกษาสมทบส้ินสภาพการเป็นนักศึกษาสมทบตาม

เกณฑ์ในข้อ ๘๓ (๑) หรือ (๓) หรือได้ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากรอง

อธิการบดี  

นกัศึกษาสมทบผูใ้ดไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาใด ให้นกัศึกษา

ผูน้ั้นส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาสมทบในภาคการศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนนั้น 

นกัศึกษาสมทบพิเศษส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาสมทบพิเศษเม่ือได้

เปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบนั หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีแลว้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นท่ีจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัของ

สถาบนัตามท่ีกาํหนดในขอ้ ๑๔ (๒) 

การส้ินสภาพของนักศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 

หมวด ๑๔ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๘๕ นักศึกษาสามัญสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บณัฑิต และระดบัประกาศนียบตัรมหาบณัฑิต เม่ือไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

ดงัน้ี 

(๑) ศึกษาครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

(๒) มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 
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ข้อ ๘๖ นักศึกษาสามญัสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เม่ือได้

ปฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ หรือความรู้พิเศษ

อยา่งอ่ืน ตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

(๒) ศึกษาครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร และมีผลการศึกษา

ของทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตตามหลักสูตรเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ 

(๓) ได้ผลการศึกษาของวิชาหลัก หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ในกรณีท่ี

กาํหนดไวเ้ป็นวชิาบงัคบัตามหลกัสูตร มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

(๔) สอบประมวลความรู้ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรไดผ้ล “P” 

(ผา่น) 

(๕) สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณี ท่ีกําหนดไว้ใน

หลกัสูตร ไดผ้ล “P” (ผา่น) 

(๖) กรณีนักศึกษาเรียนแผน ก ตอ้งมีผลการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ 

เป็ น  “S” โดยผลงาน วิ ท ยานิ พ น ธ์  ต้องได้ รับ การตี พิ ม พ์ ตามข้อ  ๔ ๖  แล ะ                      

ส่งวทิยานิพนธ์แลว้ตามขอ้ ๔๗ 

(๗) กรณีนักศึกษาเรียนแผน ข รายงานวิชาการค้นควา้อิสระหรือ

ส่วนหน่ึงของรายงานวิชาการค้นควา้อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้



 
                                    
                          

 

 

108 

ขอ้ ๘๗ นักศึกษาสามญัสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เม่ือได้

ปฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

(๒) ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาํหนดของหลกัสูตร โดยอาจนับรวม

หน่วยกิตสําหรับระดับปริญญาโทเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิตสําหรับระดับ      

ปริญญาเอกไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

(๓) กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกาํหนดให้เรียนรายวิชา ตอ้งมี

ผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อหน่วยกิตตามหลกัสูตรเฉล่ียสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกําหนดไม่ต้องเรียนรายวิชา 

จะตอ้งไดผ้ลการศึกษาวทิยานิพนธ์ “S” ตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

(๔) สอบคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) และสอบขั้นต้น 

(Preliminary Examination) ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรไดผ้ล “P” (ผา่น) 

(๕) ส่งวทิยานิพนธ์ตามขอ้ ๔๗ 

(๖) ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพต์ามขอ้ ๔๖ 
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หมวด ๑๕ 

เกยีรตินิยม 

 ขอ้ ๘๘  นักศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีศึกษาในหลักสูตรใด

หลักสูตรหน่ึงท่ีกําหนดให้มีผลการศึกษารายวิชา จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ

เกียรตินิยมเม่ือมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ข้ึนไป 

(๒) สอบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ “B” และต้องไม่มีผลการศึกษา “U”      

ในทุกวชิาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพื่อจบหลกัสูตร 

(๓) มีความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ หรือความรู้พิเศษ

อยา่งอ่ืน ตามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

(๔) ตอ้งไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานับรวมในหลักสูตร เวน้แต่

กรณีการไปศึกษาในสถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัอ่ืนตามขอ้ ๕๙  

(๕) ตอ้งไม่เคยมีผลการสอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่าของ

หลักสูตร “ไม่ผ่าน”โดยในกรณีท่ีคณะมีการประกาศผลการสอบเป็นหลายส่วน

จะตอ้งไดผ้ลการสอบเป็น “ผา่น” ทุกส่วนในการสอบคร้ังเดียวกนั 

(๖) สาํเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปี ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้ศึกษา

ไม่เกิน ๔๕ หน่วยกิต หรือสําเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปี ๖ เดือน ในกรณีท่ีหลกัสูตร

กาํหนดให้ศึกษาเกินกว่า ๔๕ หน่วยกิต หรือสําเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปี ในกรณี       
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ท่ีเรียนแผน ก ทาํวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีนกัศึกษา

ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาสามญั 

(๗) ต้องไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต     

พฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
 

หมวด ๑๖ 
 

การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา 
 

ข้อ ๘๙ ให้สภาวิชาการเสนอช่ือนักศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อขอ

อนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท หรือ     

ปริญญาเอก  เม่ือนกัศึกษาไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สาํเร็จการศึกษาตามหมวด ๑๔  

(๒) ชาํระหน้ีสินทั้งหมดและปฏิบติัตามพนัธกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ต่อ

สถาบนัในฐานะนกัศึกษาสามญัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(๓) ชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีสถาบนักาํหนดครบถว้นแลว้ 

(๔) ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสอบสวนทางวนิยันกัศึกษา 

(๕) ไม่อยูใ่นระหวา่งรับโทษทางวนิยันกัศึกษาอยา่งร้ายแรง 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๙๐ สําหรับนักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี  ๒           

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นําข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบงัคบัสถาบันบัณฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศและคาํสั่งของคณะและ

สถาบนัซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ในขณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษาในสถาบนั มาใช้บงัคบักบั

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้นต่อไป จนกวา่จะพน้สถานภาพการ

เป็นนกัศึกษา  

ข้อ ๙๑ บรรดาประกาศหรือคําสั่ งท่ีออกตามข้อบังคับสถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคบัสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

รวมถึงหลกัเกณฑ์อนัเก่ียวข้องกบัการศึกษาของสถาบนั ให้ยงัคงมีผลใช้บงัคบัได้

เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี หรือจนกว่าจะไดมี้การออกประกาศ คาํสั่ง หรือ

หลกัเกณฑใ์หม่ตามขอ้บงัคบัน้ี 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

          (ลงนาม)รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์   

                (รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัต)์ 

                                     นายกสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการวดัผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  โดยท่ี เป็ นการสมควรให้ มีข้อบังคับสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒน -            

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนระดบับณัฑิตศึกษา   

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร์ พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๒   ประกอบกับป ระกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  และมติสภาสถาบนับัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สภา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ ว่าด้วยการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๔” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็น

ตน้ไป 

ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกข้อบงัคบัสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์            

วา่ดว้ยการสอบไล่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “สถาบนั” หมายความวา่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  “ส ภาส ถ าบัน ” ห ม ายความ ว่า  ส ภาส ถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -               

บริหารศาสตร์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ 

  “คณะกรรมการบริหารสถาบนั” หมายความว่าคณะกรรมการ

บริหารสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  “คณ ะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สํานัก  และส่วนงาน             

ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสํานัก ซ่ึงจดัการเรียน      

การสอนตามหลกัสูตรตั้งแต่ประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป 

  “คณบดี” หมายความวา่ คณบดี ผูอ้าํนวยการสํานกั หรือหวัหนา้

ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลยั หรือสํานกั ซ่ึงจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตรตั้งแต่ประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป 

“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของสถาบนั 

“ผูเ้รียน” หมายความว่า ผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับ

บัณฑิ ตศึกษา และวิชาท่ีได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้ เป็นวิชาในระดับ

บณัฑิตศึกษา 

“ผูส้อน” หมายความวา่ อาจารยผ์ูส้อนวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรระดบั

บัณฑิ ตศึกษา และวิชาท่ีได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้ เป็นวิชาในระดับ

บณัฑิตศึกษา 
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“การสอบประมวลความรู้” หมายความว่า การสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) เพื่อประมวลความรู้ทั้ งหมดในหลักสูตร

โดยวิ ธีส อบ ข้อ เขียน  ส อบ ป ากเป ล่า ห รือก ารส อบ คุณ ส ม บัติ  (Qualifying 

Examination) หรือการสอบขั้นตน้ (Preliminary Examination) หรือการสอบอ่ืนใด

นอกเหนือจากการสอบรายวชิา 

“ผลการศึกษา” หมายความว่า ผลรวมของการวดัผลการเรียนรู้

ตามท่ีผูส้อนกาํหนด หรือ ผลการสอบประมวลความรู้ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

   ขอ้ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และให้มีอาํนาจ

ออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการเพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉยัโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารสถาบนั 

ดา้นการศึกษา และใหถื้อเป็นท่ีสุด 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ข้อ ๖ หลักสูตรต้องกําหนดการวัดผลการเรียนรู้ของผู ้เรียน 

ประกอบด้วย การสอบประมวลความรู้ตามขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวดัผลรายวิชาท่ีมีความ

สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลักสูตร  การวดัผล

การศึกษาของผูเ้รียน อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบโดยวิธีอ่ืน  ทั้ งน้ี       

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบ  
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  ข้อ ๗ การวดัผลการเรียนรู้รายวิชา อาจประกอบด้วยการสอบ

ขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การสอบนอกห้องเรียน การสอบหรือประเมินทกัษะ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินกระบวนการทํางานหรือบทบาทในการทํา

กิจกรรม การประเมินผลงานหรือบทเรียนท่ีถอดจากประสบการณ์ของผูเ้รียน          

การประเมินการบา้น การประเมินรายงานหรือโครงการ การประเมินแฟ้มพฒันา

งาน การประเมินการวิพากษห์รือการนาํเสนองาน การประเมินตนเอง การประเมิน

จากการสะท้อนการทาํงานร่วมกัน การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา การประเมิน     

โดยเพื่อน (Peer Assessment) การเสนอปากเปล่า การเขา้ชั้นเรียน หรือการประเมิน

ในลักษณะอ่ืนตามท่ีผู ้สอนกําหนด  ทั้ งน้ี  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน              

ให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ความโปร่งใส ความยติุธรรม และการใชผ้ลการ

ประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ขอ้ ๘ คณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประกาศรายละเอียดของการ

สอบประมวลความรู้ท่ีมีความชัดเจน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ สัดส่วน         

การประเมิน และอ่ืน ๆ และแจง้ใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 

ผูส้อนต้องแจ้งรายละเอียดของการวดัผลการศึกษาของผู ้เรียน        

ในแต่ละวิชา ซ่ึงประกอบดว้ย ช่วงเวลา วิธีการ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การให ้         

ผลการศึกษาท่ีมีความชดัเจนใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 

ขอ้ ๙ การวดัผลการเรียนรู้ตอ้งแจง้ผลภายในเวลาท่ีเหมาะสม และ

ประกาศให้ทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเป็นการสอบรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีสถาบนั

ประกาศกาํหนด 
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  ขอ้ ๑๐ ผูเ้รียนที่ลงทะเบียนเขา้เรียนตอ้งมีเวลาเรียนในวิชานั้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชัว่โมงเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธิเขา้สอบปลายภาคหรือ

สอบรายวิชาโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่าการสอบปลายภาค  

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีเขา้ศึกษาโดย

ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน อาจอนุมติัให้ยกเวน้ความในวรรคแรกไดเ้ป็นราย

กรณี ทั้งน้ี จะตอ้งมีเวลาเรียนในวชิานั้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ขอ้ ๑๑ ผูเ้รียนสามารถขอดูขอ้มูลการวดัผลการศึกษาของตนเอง

ไดต้ามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ข้อ ๑๒  ผู ้สอนสามารถแก้ไขผลการศึกษาของวิชาท่ีตนเอง

รับผดิชอบไดต้ามท่ีสถาบนัประกาศกาํหนด 

ขอ้ ๑๓ ผลงานท่ีผูเ้รียนส่งมอบเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลการ

เรียนรู้ ตอ้งเป็นผลงานท่ีผูเ้รียนพฒันาดว้ยตนเอง 
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หมวด ๒ 

การวดัผลการเรียนรู้ด้วยการสอบ 

  ข้อ ๑๔ ในการวัดผลการเรียนรู้ด้วยการสอบ ให้คณบดีแต่งตั้ ง

กรรมการจดัการสอบ ทาํหน้าท่ีออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ อาจารยห์รือเจา้หน้าท่ี

ควบคุมการสอบ เจ้าหน้าท่ีจัดทําข้อสอบ และเจ้าหน้าท่ีเปิดปิดห้องสอบ เพื่อให ้       

การสอบดาํเนินการโดยเรียบร้อย 

  ในกรณีท่ีมีการประเมินผลโดยวิธีอ่ืนนอกจากการสอบ ให้กรรมการ

จดัการสอบดูแลการประเมินผลโดยวธีิอ่ืนดงักล่าวนั้นดว้ย 

  ข้อ ๑๕ การกําหนดระยะเวลาการสอบรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบนั 

  ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได้ ให้อธิการบดี  

โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารสถาบนั ด้านการศึกษา พิจารณา

อนุมติั 

  การกาํหนดระยะเวลาการประเมินผลโดยวิธีอ่ืนอาจอยู่นอกเหนือ

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ทั้ งน้ี ผูส้อนต้องส่งผลการศึกษาตามประกาศปฏิทิน

การศึกษาของสถาบันและข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ ว่าด้วย

มาตรการในการส่งผล 

  ขอ้ ๑๖ ก่อนการสอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

หรือบตัรประจาํตวัประชาชนแก่เจา้หนา้ท่ีผูคุ้มสอบ 
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  การใชห้ลกัฐานเท็จ การเปล่ียนตวัผูเ้ขา้สอบ การเขา้สอบแทนผูอ่ื้น 

หรือส่งกระดาษคาํตอบโดยใชร้หสัประจาํตวัของผูอ่ื้น ถือเป็นการทุจริตในการสอบ 

  ขอ้ ๑๗ การสอบในหอ้งสอบ นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไม่เขา้ห้องสอบหรือออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจาก

อาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีควบคุมการสอบ 

(๒) ไม่เขา้หอ้งสอบหลงัหรือออกจากห้องสอบก่อน ๓๐ นาทีแรก

ของกาํหนดเวลาตามตารางสอบ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอาจารยห์รือเจา้หน้าท่ี

ควบคุมการสอบ 

  (๓) ไม่ให้พูดจากับผูห้น่ึงผูใ้ดในเวลาสอบ เม่ือมีข้อสงสัยหรือกิจ

จาํเป็นใหแ้จง้ต่อผูค้วบคุมการสอบ 

(๔) ไม่นาํเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล หรืออุปกรณ์

ส่ือสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมการสอบ หรืออาจารย์ผู ้ออกข้อสอบในวิชานั้ น ทั้ งน้ี ห้ามใช้อุปกรณ์

ดงักล่าวเพื่อส่ือสารกบัผูห้น่ึงผูใ้ดในเวลาสอบ 

            (๕) ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงท่ีปรากฏในขอ้สอบและคาํสั่งของอาจารย์

หรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมการสอบอยา่งเคร่งครัด 

(๖) ระมดัระวงัมิให้ผูเ้ข้าสอบคนอ่ืนๆ มีโอกาสคดัลอกคาํตอบ

ของตน 
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(๗) เม่ือสอบเสร็จ ห้ามผูเ้ขา้สอบนําข้อสอบท่ีห้ามนําออกนอก

ห้องสอบ กระดาษคาํตอบ หรือสมุดคาํตอบ และเอกสารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสอบออกจากหอ้งสอบ นอกจากของใชส่้วนตวัของผูเ้ขา้สอบ 

        (๘) หา้มกระทาํการใด ๆ อนัจะเป็นการรบกวนสมาธิของผูเ้ขา้

สอบอ่ืน 

   (๙) ผูเ้ขา้สอบตอ้งรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอ้งสอบ 

   (๑๐) ผูเ้ขา้สอบตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยสิ์นของสถาบนั 

  (๑๑) ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและ

ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

หมวด ๓ 

การสอบผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อ ๑๘ การวดัผลการเรียนรู้อาจกําหนดให้มีการสอบผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้ งน้ี  ให้ค ํานึงถึงทักษะ 

ความสามารถในการเขา้ถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการระบุตวัตนและควบคุมผูเ้ขา้

สอบ และดาํเนินการใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการสอบ 

  ขอ้ ๑๙ ผูจ้ดัสอบตอ้งกาํหนดวธีิการแสดงตวัตนของผูเ้ขา้สอบผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และประกาศให้ผูเ้ขา้สอบรู้ก่อนการสอบ การเขา้ถึงบญัชีส่วน

บุคคลท่ีใช้ในการสอบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถถือเป็นการระบุตวัตนผูเ้ขา้

สอบได้ ห รือกําหนดวิธีการใด ๆ เพื่ อให้การสอบเป็นไปโดยสุจริตและมี

ประสิทธิภาพ 
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การท่ีผู ้เข้าสอบใช้หลักฐานปลอม  หรือผู ้เข้าสอบไม่ได้เป็น

เจา้ของหลกัฐานท่ีนาํมาแสดงจริง  หรือผูเ้ขา้สอบส่งคาํตอบโดยใช้บญัชีของผูอ่ื้น

หรือกระทาํการอ่ืนท่ีพิจารณาไดว้า่มีเจตนาระบุตวัตนเป็นเท็จ ถือเป็นการทุจริตใน

การสอบ 

ขอ้ ๒๐  ในการสอบ ห้ามมิให้ผูเ้ขา้สอบส่ือสารกบัผูห้น่ึงผูใ้ดใน

เวลาสอบ เม่ือมีขอ้สงสัยหรือกิจจาํเป็นใหแ้จง้ต่อผูค้วบคุมการสอบ 

ขอ้ ๒๑ ผูจ้ดัสอบตอ้งจดัทาํคาํช้ีแจงของการสอบ ประกอบด้วย 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสอบ การปฏิบติัตนระหว่างสอบ ระยะเวลาของการสอบ 

ช่องทางการส่งคาํตอบ และอ่ืนๆตามความเหมาะสม และประกาศให้ผูเ้ขา้สอบรู้

ก่อนการสอบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั 

ขอ้ ๒๒ ในกรณีท่ีผูเ้ข้าสอบไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของการสอบ     

ฝ่าฝืนคาํสั่ง หรือคาํแนะนาํตกัเตือนของกรรมการสอบ หรือมีพฤติกรรม อนัส่ือให้

เห็นวา่มีเจตนาทุจริตในการสอบ ใหถื้อวา่เป็นการทุจริตในการสอบ  
 

หมวด ๔ 

การสอบวชิาการค้นคว้าอสิระ และการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๒๓ ให้แต่ละคณะมีหน้าท่ีดาํเนินการสอบวิชาการค้นควา้

อิสระ และการสอบวทิยานิพนธ์ภายในคณะของตนตามเง่ือนไขของหลกัสูตร และ
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ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

และการสอบวทิยานิพนธ์ภายในคณะของตน 

ข้อ ๒๔ การสอบปากเปล่าวิชาการคน้ควา้อิสระ และการสอบ

ป้องกนัวิทยานิพนธ์ตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได้  โดยตอ้งประกาศ

สถานท่ีและวนัเวลาสอบโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ในกรณี จัดสอบ ตามวรรคหน่ึงโดยผ่าน ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์            

ใหด้าํเนินการเป็นการประชุมสาธารณะท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้
 

หมวด ๕ 

การวดัผลการเรียนรู้ในการเทียบโอนหลกัสูตรอบรมที่เทยีบเท่าวชิา 

ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

ขอ้ ๒๕ การวดัผลการเรียนรู้ในการเทียบโอนหลกัสูตรอบรมท่ี

เทียบเท่าวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัให้เป็นไปตามท่ีสถาบนัประกาศ

กาํหนด 

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 
 

ข้อ ๒๖ ผลงานท่ีผู ้เรียนส่งมอบเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผล      

การเรียนรู้ ตอ้งเป็นผลงานท่ีผูเ้รียนจดัทาํดว้ยตนเองสําหรับวิชานั้น การให้ผูห้น่ึง

ผูใ้ดจดัทาํผลงานแทนตนเอง การลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นแลว้นาํเสนอเป็นผลงาน

ของตนเอง การคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงใน
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ลักษณะท่ีจะทาํให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือการสร้างข้อมูลเท็จสําหรับ

ผลงานของตนเอง ให้ถือเป็นการกระทาํความผิดทางวินยั ซ่ึงมีโทษทางวินยัสูงสุด

ถึงถูกลบช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษาของสถาบนั 

ขอ้ ๒๗ ผูเ้ขา้สอบผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบท่ีระบุไว้

ในหมวด ๒ และหมวด ๓ ของขอ้บงัคบัน้ี หรือพยายามกระทาํการทุจริตหรือทุจริต

ในการสอบ หรือกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานในภายหลงัวา่ไดพ้ยายามกระทาํการทุจริต

หรือทุจริตในการสอบ ให้ถือเป็นการกระทาํผิดวินยั ซ่ึงมีโทษทางวินยัสูงสุดถึงถูก

ลบช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษาของสถาบนั 

ขอ้ ๒๘ ในกรณีท่ีมีการกระทาํผิดตามขอ้ ๒๖ และขอ้ ๒๗ ให้นาํ

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิต  พฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

 

                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

                                               (ลงนาม)รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัต ์

       (รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัต)์ 

                นายกสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ของวารสารทางวชิาการ และการประชุมวชิาการ  

สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดับปริญญาเอก 

และหลกัสูตรระดับปริญญาโท 

 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  เร่ือง หลกัเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ สําหรับ

การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบั

ปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔๖ แห่งข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนั คร้ังท่ี 

๒/๒๕๖๔  เม่ือวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์ของวารสาร

ทางวิชาการ และการประชุมวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดับ

ปริญญาโท ดงัต่อไปน้ี 
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   ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัประกาศเป็น      

ตน้ไป 
 

   ขอ้ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง  

รายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

เพื่อขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

ลงวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

   ขอ้ ๓ ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญา

เอก และหลักสู ตรระดับป ริญ ญ าโท ท่ี เลือกศึกษาแผนการศึกษ าท่ี ต้องทํา

วทิยานิพนธ์ (แผน ก) 
 

   ขอ้ ๔ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรภาษาไทย ตอ้งตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาในวารสารท่ี

อยู่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ 

   ข้อ ๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษและ

หลกัสูตรนานาชาติ ตอ้งตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษาในวารสาร ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการเผยแพร่บทความ

เป็นภาษาองักฤษท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  ท่ีกาํหนดไว้
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ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับ      

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

   ขอ้ ๖ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรภาษาไทย ตอ้งเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา อย่างหน่ึง

อยา่งใด ดงัน้ี 

 (๑) ตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ

ระดบันานาชาติ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

(๒) นาํเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ 

และบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม หรือคณะกรรมการจดัการประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย ์หรือ

ผู ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวชิานั้น ๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ โดยตอ้งมีผูป้ระเมิน

บทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้ นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงาน

ภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย ๓ หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 

(๓) นําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ และบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน

สืบ เน่ืองจากการประชุม ห รือคณ ะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วย 
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ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้ น ๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู ้

ประเมินบทความท่ีเป็นผู ้เช่ียวชาญในสาขานั้ นด้วย และมีบทความท่ีมาจาก

ต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๓ ประเทศ และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 
 

   ข้อ ๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษและ

หลกัสูตรนานาชาติ ตอ้งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

 (๑) ตีพิมพ์ในวารสารซ่ึงมีวตัถุประสงค์และขอบเขตการ

เผยแพร่บทความเป็นภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 (๒) นําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ และบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน

สืบ เน่ืองจากการประชุม ห รือคณ ะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วย 

ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้ น ๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมี            

ผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้ นด้วย และมีบทความท่ีมาจาก

ต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๓ ประเทศ และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 
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ข้อ ๘ ในกรณีท่ีนักศึกษารับทุนการศึกษาท่ีมีข้อกําหนดการ

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แตกต่างจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๔ - ขอ้ ๗ เช่น ทุนโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้นกัศึกษาเผยแพร่ผลงานตามขอ้กาํหนดของ

ทุนท่ีไดรั้บ และตามท่ีระบุไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 
 

   ขอ้ ๙ รายช่ือวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีปรากฏ      

ณ วนัท่ีไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพ ์
 

ขอ้ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาหรือ

ขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยัโดยคาํแนะนาํ

ของคณะกรรมการบริหารสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

            (ลงนาม)ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ 

                   (ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ) 

             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 



 
                                    
                          

 

 

128 

(สาํเนา) 

 ประกาศสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ของวารสารทางวชิาการ และการประชุมวชิาการ  

สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดับปริญญาเอกและ 

หลกัสูตรระดับปริญญาโท 

(ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบ

ริหารศาสตร์  เร่ือง หลกัเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ 

สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษา

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๔๖ แห่งข้อบังคับสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนั คร้ังท่ี 

๗/๒๕๖๔  เม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  จึงกาํหนดหลกัเกณฑข์องวารสารทาง
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วิชาการ และการประชุมวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดับ

ปริญญาโท ดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อ  ๑  ป ระก าศน้ี เรียก ว่า  “ป ระก าศ ส ถ าบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น -        

บริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ 

สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๔” 
 

   ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนตั้ งแต่     

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป  และตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ียงัไม่ได้

รับการตอบรับการตีพิมพใ์นวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 

   ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๕ แห่งประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบ

ริหารศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ 

สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ลงวนัท่ี ๑๕ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 

   “ข้อ ๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาองักฤษและ

หลกัสูตรนานาชาติ ตอ้งตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
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ระดบับณัฑิตศึกษาในวารสาร ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการเผยแพร่บทความ

เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้ นท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ           

ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ” 
 

   ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๗ แห่งประกาศสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และ           

การประชุมวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอ

สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ลงวนัท่ี 

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 

   “(๑) ตีพิมพใ์นวารสารซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการเผยแพร่

บทความเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้ นท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ” 

 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๓๐    สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                               (ลงนาม)ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ 

                            (ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ) 

                      อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 

 โดยท่ี เห็ นเป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -         

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 

๑๖ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ สภาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ ๑   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย 
วินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ขอ้  ๒   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓   ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัย
นกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๒ และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี  

“สถาบนั”   หมายถึง  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

“นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษาสามญัและนกัศึกษาสมทบของสถาบนั 

“คณะ” หมายถึง  หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้ งแต่

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป 

“คณบดี”  หมายถึง  ผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ และสาํนกั 
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หมวด ๑ 

วนัิยและการรักษาวินัย 

ขอ้ ๕(๑)  นกัศึกษาจะตอ้งมีวินยัและรักษาวินยัดงัน้ี  

   (๑)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือ

ขอ้กาํหนดของสถาบนัคณะ หรือหน่วยงานอ่ืนแลว้แต่กรณีและตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัด

อยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือว่าเป็นผูก้ระทาํผิดวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

   (๒)  นกัศึกษาตอ้งรักษาเกียรติยศและช่ือเสียงของสถาบนัไม่ประพฤติ

ในส่ิงท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่สถาบนั ทั้งเม่ืออยูภ่ายในและภายนอกสถาบนั 

   (๓)  นกัศึกษาตอ้งรักษาความสามคัคีระหวา่งกนั และรักษาไวซ่ึ้งความ

สงบเรียบร้อยของสถาบนั 

   (๔)  การปฏิบติักิจกรรมใดๆ เป็นหมู่คณะในนามของนกัศึกษาแต่ละ

คณะหรือในนามของนักศึกษาทั้ งสถาบัน หรือในนามของสถาบันต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณบดีหรืออธิการบดีแลว้แต่กรณี 

   (๕)  นักศึกษาต้องเป็นผู ้มีว ัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเป็น

สุภาพชน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

   (๖)  นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ 

   (๗)  นกัศึกษาตอ้งไม่เสพยาเสพติดใหโ้ทษและไม่นาํยาเสพติดใหโ้ทษ

เขา้มาภายในสถาบนั 

 

(๑) หมวด ๑ ขอ้ ๕ เพ่ิมเติม (๑๕) โดย ขอ้ ๓ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ..๒๕๔๓ 
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  (๘)  นกัศึกษาตอ้งไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลภ์ายในบริเวณสถาบนั 

ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตเป็นคร้ังคราวจากสถาบนั 

  (๙)  นักศึกษาต้องไม่เล่นและไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนัน     

ในสถาบนั 

  (๑๐) นกัศึกษาตอ้งไม่ทาํความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของสถาบนั 

  (๑๑) นักศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์การใช้ห้องเรียนและห้องสอบ

ของสถาบนั 

  (๑๒) นกัศึกษาตอ้งเคารพและให้เกียรติแก่อาจารยผ์ูส้อนและเจา้หนา้ท่ี

ของสถาบนัซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

  (๑๓) นกัศึกษาตอ้งไม่พกพาอาวุธเขา้มาภายในสถาบนั ยกเวน้ขา้ราชการ  

ฝ่ายปกครองและความมั่นคง ซ่ึงมีหน้าท่ีต้องพกพาอาวุธ ให้ เก็บอาวุธนั้ นไว้ใน

ยานพาหนะใหมิ้ดชิด 

  (๑๔) นักศึกษาตอ้งช่วยรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอ้มภายใน

สถาบนั 

ข้อ  ๖ (๒ )การกระทําผิดวินัยดังต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย          

อยา่งร้ายแรง 

  (๑) (๓)ทุจริตในการสอบ 

  (๒)  เป็นตวัการผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดเหตุวุน่วายร้ายแรงข้ึนในสถาบนั 

หรือก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในระหวา่งนกัศึกษาเป็นส่วนรวม 

 

 

(๒) หมวด ๑ ขอ้ ๖ แกไ้ขโดย ขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
   และเพ่ิมเติม (๑๔) โดย ขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๓) หมวด ๑ ขอ้ ๖ (๑) ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒)           

    พ.ศ.๒๕๔๓ ให้แกไ้ขโดย ขอ้ ๓ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 
                                    
                          

 

 

134 

    (๓)   เสพหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดหรือส่ิงเสพติดให้โทษ     

ในสถาบนั  

   (๔)   เล่นการพนันหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนันภายใน

สถาบนั 

   (๕)   ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

   (๖)   กระทาํผิดอาญาโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๗)   ดูหม่ินเหยียดหยามอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

   (๘)   ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 

   (๙)   ลกัลอบ เปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลของสถาบนั 

หมวด ๒ 

บทกาํหนดโทษ 

ขอ้  ๗  โทษผิดวินยัมี ๕ สถาน คือ 

  ๗.๑ ตกัเตือน และทาํทณัฑบ์น 

  ๗.๒ ภาคทณัฑ ์

  ๗.๓ พกัการศึกษา 

  ๗.๔ ระงบัการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บอนุมติัประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัร 

หรืองดการออกหนงัสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาท่ีถูกลงโทษ 

  ๗.๕  ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

ข้อ ๘(๔) นักศึกษาผูไ้ด้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู ้มีอาํนาจพิจารณา            

สัง่ลงโทษ ดงัน้ี 

 

   ๘.๑  พกัการศึกษา (๔) หมวด ๒ ขอ้ ๘ เพ่ิมเติมวรรคสองโดย ขอ้ ๓ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา  (ฉบบัท่ี ๓)  

    พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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   ๘ .๒  ระงับการเสนอช่ือให้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ     

ปริญญาบตัร หรืองดการออกหนงัสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาท่ีถูกลงโทษ 

   ๘.๓  ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

หมวด ๓   

การดาํเนินการสอบสวนและพจิารณาโทษผดิวนัิย 

ขอ้  ๙  ในกรณีความผิดอย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้คณบดี

ดําเนินการสอบสวนและพ ิจารณาลงโทษวินยัแลว้รายงานใหอ้ธิการบดีทราบ            

เพ่ือพิจารณาออกคาํสัง่ลงโทษ 

   ในการดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินัย ผูส้อบสวน           

มีอาํนาจเรียกพยานหลักฐานต่าง ๆ หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

ขอ้ ๑๐(๕) ในกรณีความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้ึนคณะหน่ึงประกอบดว้ย อาจารยข์องสถาบนัอย่างนอ้ยสามคน  นายกสโมสรนกัศึกษา

ของสถาบันเป็นกรรมการและข้าราชการของสถาบันเป็นเลขานุการคณะกรรมการ      

เพ่ือทาํการสอบสวนใหเ้สร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการไดรั้บทราบ

คาํสัง่ 

                ในการดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินยัในความผิดวินยั

อย่างร้ายแรง ผูมี้อาํนวจสอบสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานหรือเรียกบุคคลมาให้

ถอ้ยคาํ    เพ่ือประกอบการพิจารณาและพิสูจนค์วามผิดของผูก้ระทาํผิดวินยัอยา่งร้อยแรง 

      

ผูมี้อาํนาจสอบสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานหรือเรียกบุคคลมาให้ถึงแมผู้ก้ระทาํ 

 

 (๕) หมวด ๓ ขอ้ ๑๐ แกไ้ขโดย ขอ้ ๓ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๘ 
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ถึงแม้ผู ้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้ น  จะได้ให้การรับสารภาพแล้ว หลังจาก

คณะกรรมการไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้ให้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ให้ท่ีประชุมซ่ึงประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เพ่ือวินัจฉัยโทษ หากท่ี

ประชุมมีมติใหล้บช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา ใหอ้ธิการบดีออกเป็นคาํสั่ง แลว้รายงาน

สภาสถาบนัทราบคาํสัง่ของอธิการบดี 

 ขอ้ ๑๑ นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัในกรณีความผิดวินยัอย่างร้ายแรง อาจยื่น

หนังสืออุทธรณ์ผลการสอบสวนต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้

คาํสั่งลงโทษทางวินัย เม่ืออธิการบดีได้รับหนังสืออุทธรณ์แลว้ ให้อธิการบดีแต่งตั้ ง

กรรมการสอบสวนชุดหน่ึง เพ่ือดาํเนินการสอบสวนการกระทําผิดวินัยนั้น แล้วให้

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ท่ีประชุม ซ่ึงประกอบด้วย อธิการบดี      

รองอธิการบดี คณบดี เพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ มติของท่ีประชุมใหถื้อเป็นท่ีสุด 

  ในกรณีนกัศึกษายื่นหนงัสือเพ่ือขอลดหย่อนโทษให้อธิการบดีพิจารณา

เหตุผลในการขอลดหยอ่นโทษนั้น หากมีเหตุผลสมควรท่ีจะลดหยอ่นโทษ ใหอ้ธิการบดี

เสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีเพ่ือพิจารณามติของท่ี

ประชุมใหถื้อเป็นท่ีสุด 

  ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีมติยกเลิกคาํสั่งใหล้บช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

ใหอ้ธิการบดีออกเป็นคาํสัง่และรายงานสภาสถาบนัเพ่ือทราบ            

ขอ้ ๑๒(๖) เม่ืออธิการบดีไดส้ั่งลงโทษไปแลว้อย่างใด ให้บนัทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติันักศึกษาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กรณีท่ีเป็นข้าราชการให้แจ้งผล         

การลงโทษไปใหผู้บ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัทราบดว้ย 

(๖) หมวด ๓ ขอ้ ๑๒ แกไ้ขโดย ขอ้ ๕ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒)  

    พ.ศ.๒๕๔๓ 
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ขอ้ ๑๓(๗) นกัศึกษาผูใ้ด ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาตามขอ้ ๘.๓ เม่ือพน้

กาํหนดสามปีนับแต่วนัท่ีไดมี้คาํสั่งลงโทษ หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาอีก   

ใหแ้สดงความจาํนงต่ออธิการบดีโดยมีผูรั้บรองความประพฤติ หรือมีผูบ้งัคบับญัชากบั   

ผูรั้บรองความประพฤติ ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการรับรองว่าจะสอดส่องดูแลและตกัเตือน 

ให้ผูน้ั้ นประพฤติตนเป็นนักศึกษาท่ีดี เมืออธิการบดีเห็นควรเช่ือถือได้ให้นําเสนอ           

ท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูอ้าํนวยการสํานัก       

หากท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จึงให้ รับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันใหม่ได ้             

แลว้รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ 

ขอ้ ๑๔  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

 (ลงนาม)   มีชยั  วีระไวทยะ 

 (นายมีชยั  วีระไวทยะ) 

 นายกสภาสถาบนั 

 

 

 

 

 

 

(สาํเนา) 
 (๗) หมวด ๓ ขอ้ ๑๓ แกไ้ขโดย ขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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(สาํเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

------------------------------------ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน -

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน-         

บริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตรา

ขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ขอ้  ๒  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓  ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ๕ (๑๕) แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  “ขอ้ ๕ (๑๕) นักศึกษาตอ้งไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นเป็นผลงานของ

ตนเอง” 
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ข้อ   ๔   ให้ ยก เลิกความใน ข้อ  ๖  แห่ งข้อบังคับ ส ถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น -           

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๖  การกระทําผิดวินัยดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

  (๑) ทุจริตในการสอบ 

  (๒) ลอก เลียนแบบ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงาน

ของผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นกระทาํการแทนตน แลว้นาํเสนอเป็นผลงานของตนเอง 

  (๓) เป็นตวัการ ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุนให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงข้ึนในสถาบนั 

หรือก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในระหวา่งนกัศึกษาเป็นส่วนรวม 

  (๔) เสพหรือมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดหรือส่ิงเสพติให้โทษ      

ในสถาบนั 

  (๕) เล่นการพนันหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนันภายใน

สถาบนั  

  (๖) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

  (๗) กระทาํผิดอาญาโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๘) ดูหม่ินเหยียดหยามอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี

  (๙) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 

  (๑๐) ลกัลอบ เปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลของสถาบนั       

  (๑๑) กระทาํการใดหรือประพฤติปฏิบัติตนอนัเป็นการนํามาซ่ึงความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่สถาบนั 

 (๑๒) นาํทรัพยสิ์นของสถาบนัไปแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
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ข้อ  ๕   ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒  แห่งข้อบังคับสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒน -      

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ ๑๒ เม่ืออธิการบดีไดส้ั่งลงโทษไปแลว้อย่างใด ให้บนัทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติันักศึกษาและประกาศให้ทราบทั่วกัน กรณีท่ีเป็นข้าราชการลาศึกษาให้แจ้ง        

ผลการลงโทษไปใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบดว้ย” 

ขอ้  ๖  ใหอ้ธิการบดีรักษาตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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(สาํเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

------------------ 

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-  

บริหารศาสตร์ว่า ดว้ยวินัยนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว้

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ้ ๒   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   ให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  “ผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงในระหว่างท่ีเป็นนกัศึกษา และพบการ

กระทาํผิดดังกล่าวภายใน ๕ ปี นับแต่จบการศึกษา ให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาสั่งลงโทษ     

เพิกถอนปริญญาบตัร พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ” 

ขอ้ ๔  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัฯ น้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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(สาํเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

----------------- 

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-  

บริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินัยนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙  

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑    ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ้ ๒   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   ใหย้กเลิกความในขอ้ ๑๐ วรรคแรก  แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  และใหใ้ชข้อ้ความ ต่อไปน้ีแทน 
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  “ข้อ ๑๐ ในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงประกอบดว้ย  อาจารยข์องสถาบนัอย่างนอ้ยสามคน  นายก

สโมสรนักศึกษาของสถาบันเป็นกรรมการ และบุคลากรของสถาบันเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ เพ่ือทําการสอบสวนให้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีประธาน

กรรมการไดรั้บทราบคาํสัง่” 

ขอ้ ๔   ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ๖ (๑๓)  แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“ข้อ ๖ (๑๓) ใช้อาวุธข่มขู่  หรือทําร้ายบุคคลอ่ืนในบริเวณสถาบันหรือศูนย์

การศึกษาของสถาบนั” 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 

 

 

 

 

 



 
 

 

                       

145 

 

 (สาํเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

----------------------------------------- 

 โดยท่ี เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน -     

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ น บ ริห ารศาส ตร์  พ .ศ . ๒ ๕ ๐๙ แก้ไข เพ่ิ ม เติมโดยมาตรา ๑ ๑  แห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ สภาสถาบนั

บณัฑิตพฒัน-  บริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ ๑    ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๒   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓   ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-      

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใ้ช้

ขอ้ความต่อไปน้ีแทน 
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  “(๑) ทุจริตในการสอบ ซ่ึงหมายความรวมถึงกรณีพยายามทุจริตในการ

สอบดว้ย” 

ข้อ ๔    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓  แห่งข้อบังคับสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -        

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ขอ้ ๑๓ นกัศึกษาผูใ้ด ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาตามขอ้ ๘.๓ 

หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาอีก ให้สามารถกระทาํไดเ้ม่ือพน้กาํหนดสามปี  

นบัแต่วนัท่ีไดมี้คาํสัง่ลงโทษอนัถึงท่ีสุด” 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง กาํหนดโทษการทุจริตในการสอบ 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดโทษการทุจริต     

ในการสอบ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริห ารศาสตร์ พ .ศ . ๒ ๕ ๐๙ แก้ไขเพ่ิ ม เติมโดยมาตรา ๑๒  แห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ ๖ แห่ง

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา 

(ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิต      

พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ ๓          

แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิต  พัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับท่ี ๔)     

พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกั ในคราวประชุม

คร้ังท่ี ๑๐ เม่ือวนัท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงออก

ประกาศ ดงัน้ี 
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 ๑.  ให้ยกเลิกประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง กาํหนด

โทษการทุจริตในการสอบ ลงวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.  การพิจารณาลงโทษการทุจริตในการสอบ 

  ๒.๑  การท่ีนกัศึกษาผูมี้ช่ือเขา้สอบไดจ้ดัให้บุคคลอ่ืนแสดงตนว่าเป็น

นักศึกษาผูมี้ช่ือเข้าสอบ เพ่ือเข้าทําการสอบแทน เม่ือคณะกรรมการสอบสวนวินัย

นกัศึกษา ไดส้อบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงดงักล่าว เป็นการทุจริตในการสอบ ลงโทษ

เพ่ือลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  ๒.๒ การท่ีนักศึกษาคดัลอกคาํตอบของผูอ่ื้น ให้ผูอ่ื้นคดัลอกคาํตอบ  

ของตน หรือแลกเปล่ียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สอบใหผู้อ่ื้นคดัลอก สบัเปล่ียนคาํตอบ

กนั เป็นการทุจริตในการสอบ ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี 

  ๒.๓ การมีเอกสารอยู่ในความครอบครองของนักศึกษาในลกัษณะ     

มีเจตนาทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ใหห้มายความถึง นกัศึกษามีกระดาษ อุปกรณ์ส่ือสาร 

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือวตัถุอ่ืนใด ซ่ึงหมายความรวมถึงเน้ือตวัร่างกาย โดยไดท้าํให้

ปรากฏความหมายด้วยตวัอกัษร ตัวเลข ผงั หรือแผนแบบอย่างอ่ืน อนัเป็นหลกัฐาน    

แห่งความหมายท่ีแสดงถึงเน้ือหาวิชา ไม่ว่าภายในหรือภายนอกหอ้งสอบในเวลาสอบ 

โดยมิไดรั้บอนุญาต และใหพิ้จารณาดงัน้ี 

   ๒.๓.๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้

สอบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นกัศึกษามีเอกสารเน้ือหาวิชาท่ีทาํการ

สอบอยู่ในความครอบครอง ภายในห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนา

ทุจริต และมีพฤติการณ์วา่ไดใ้ชเ้อกสารนั้นในการตอบขอ้สอบ เป็นการทุจริตในการสอบ 

ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี 
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   ๒.๓.๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้

สอบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นกัศึกษามีเอกสารเน้ือหาวิชาท่ีทาํการ

สอบอยู่ในความครอบครอง ภายในห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนา

ทุจริต แต่มีพฤติการณ์ว่านกัศึกษาไม่ไดใ้ชเ้อกสารนั้นในการตอบขอ้สอบ หรือนกัศึกษา

ท่ีได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบเพ่ือทาํกิจธุระส่วนตัว มีเอกสารนั้นอยู่ในความ

ครอบครองภายนอกห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต เป็นการ

พยายามกระทาํทุจริตในการสอบ ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี 

   ๒ .๓ .๓   ในกรณี ท่ีคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา            

ได้สอบสวนและปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นักศึกษามีเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่

เน้ือหาวิชาท่ีทาํการสอบ อยูใ่นความครอบครองภายในหอ้งสอบ เป็นการฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติั

ในการสอบ ลงโทษภาคทณัฑ ์

  ๒.๔ การท่ีนกัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลาท่ีกาํหนดเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้ปฏิบติัในการสอบ ใหล้งโทษตกัเตือนและทาํทณัฑบ์น 

  ๒ .๕   การเสนอโทษการทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ              

ในลกัษณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาพิจารณา   

เป็นรายกรณีไป 

 ๓.  การเพ่ิมโทษ หรือลดหยอ่นโทษ 

  ๓.๑  หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาทราบข้อมูลว่า 

นกัศึกษาผูน้ั้นกระทาํผิดซํ้ าอีก ให้เพ่ิมมาตราส่วนของโทษท่ีกาํหนดไวส้ําหรับความผิด

คร้ังหลงัอีกหน่ึงในส่ี หรือถา้โทษท่ีกาํหนดไวไ้ม่อาจเพ่ิมมาตราส่วนของโทษได ้ใหเ้พ่ิม

ระดบัความรุนแรงของโทษนั้นข้ึนไปอีกหน่ึงระดบั 
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  ๓.๒  หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษามีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํผิดไดรั้บสารภาพดว้ยความสํานึกผิด และให้ถอ้ยคาํท่ีเป็นประโยชน ์   

ในการสอบสวนและการพิจารณา หรือมีคุณงามความดีมาแต่ก่อน ให้ลดมาตราส่วน    

ของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั้นลงหน่ึงในส่ี 

  ๓.๓  หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํผิดมิไดส้าํนึกผิด แต่ไดรั้บสารภาพดว้ยเหตุยอมจาํนนต่อพยานหลกัฐาน 

หรือเป็นกรณีลงโทษลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา จะไม่พิจารณาลดโทษ 

  ๓.๔  หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํความผิดในการมีเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่เน้ือหาวิชาท่ีทาํการสอบอยู่ใน

ความครอบครองภายในหอ้งสอบ ตามขอ้ ๒.๑.๓ ไดรั้บสารภาพดว้ยความสาํนึกผิด และ

ใหถ้อ้ยคาํท่ีเป็นประโยชนใ์นการสอบสวนและการพิจารณาใหล้ดโทษจากภาคทณัฑเ์ป็น

โทษตกัเตือนและทาํทณัฑบ์น 

 ๔.  ให้การกระทาํความผิดตามประกาศน้ี ท่ีเกิดข้ึนก่อนหรืออยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเป็นไปตามประกาศน้ี 
 

 

 

   ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์  สมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

  อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สาํเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ 

ทางการใช้คอมพวิเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ

---------------- 
 

  ตามท่ีสถาบันได้มีประกาศ เร่ือง เกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ         

ลงวนัท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ นั้น  เพ่ือให้เกณฑก์ารสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ

ทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ตามประกาศ

ดงักล่าวมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา ๑๒          

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกอบกับ ท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี  ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑             

มติท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ    

มติท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี ๑/๒๕๔๒  เม่ือวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒  จึงขอประกาศ

หลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ดงัน้ี 
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  ให้นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีมีวิชาเอก

ทางคอมพิวเตอร์ หรือหลกัสูตรท่ีมีการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์     

และ/หรือวิชาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผ่านการสอบเทียบวิชา ตามหลกัสูตร

ต่อไปน้ี ไดรั้บการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ 

  ๑.   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

  ๒.   หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

  ๓.   หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  ๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕.   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

  ๖.   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร 

เฉพาะนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนก่อนภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

  ๗.   นกัศึกษาท่ีสอบผ่านวิชา สศ.๔๐๐ ความรู้เบ้ืองตน้ทางคอมพิวเตอร์ 

หรือวิชาท่ีเทียบเท่าวิชา สศ.๔๐๐ หรือผ่านการสอบเทียบวิชา สศ.๔๐๐ ความรู้เบ้ืองตน้

ทางคอมพิวเตอร์ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์ สมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

     อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สาํเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ 

ทางการใช้คอมพวิเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๒) 

---------------- 
 

  ตามท่ีสถาบันได้มีประกาศ เร่ือง หลกัสูตรท่ีได้รับยกเวน้การสอบจัด

ระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาคปกติ ลงวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ นั้น  เพ่ือใหก้ารยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริห ารศาสตร์ พ .ศ . ๒ ๕ ๐๙ แก้ไขเพ่ิ ม เติมโดยมาตรา ๑๒  แห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ

กบัท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติ            

ท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  จึงขอประกาศ

หลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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  ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถิติประยุกต ์ตามหลกัสูตร

ต่อไปน้ี ไดรั้บการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ 

 ๑.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศ 

 ๒. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๔. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

 ๕. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกนัภยัและ

การบริหารความเส่ียง  

 ๖. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต ์

 ๗. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์  สมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบการจดัระดบัความรู้ความสามารถทาง 

การใช้คอมพวิเตอร์ 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๓) 

    

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบการจดัระดบัความรู้ความสามารถ

ทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญ ญ าโท ภาคปกติ  ลงวัน ท่ี              

๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  และมติคณะกรรมการ

บริหารสถาบนับัณฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  จึงกาํหนดหลกัสูตรท่ีได้รับยกเวน้การสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ (ฉบบั

ท่ี ๓)  ดงัน้ี 

๑. คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ หลกัสูตรเศรษฐศาสตมหาบณัฑิต 

เฉพาะนกัศึกษา ท่ีข้ึนทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 
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๒. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรศิลป- 

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวตักรรม  เฉพาะนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียน

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

  

                                 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

     (ลงนาม)ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ 

                      (ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  ปัญญาโกเมศ) 

                                    อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้

คอมพวิเตอร์ 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๔) 

    

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบการจดัระดบัความรู้ความสามารถ

ทางการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง       

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  และมติ

คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี            

๓/๒๕๖๕ เม่ือวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  จึงกาํหนดหลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบ  

จดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๔)  ดงัน้ี 

 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการไดแ้ก่ หลกัสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการส่ือสารดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล  สําหรับนักศึกษา     

ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                   (ลงนาม)ศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน ์                                                                                                                                                

                                                 (ศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  หลอ่สวุรรณรตัน)์       

                                                        อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(สาํเนา) 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้

คอมพวิเตอร์ 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๕) 

    

  โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ เร่ือง หลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการ

ใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ  

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  และมติคณะกรรมการบริหารสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๕ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๖๕  จึงกําหนดหลกัสูตรท่ีได้รับยกเวน้การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ

ทางการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๕)  ดงัน้ี 

 คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจดัการความยัง่ยืน สําหรับนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียน

เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นตน้ไป 

 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                   (ลงนาม)ศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน ์                                                                                                                                                

                                                 (ศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  หลอ่สวุรรณรตัน)์       

                                                        อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 
 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------- 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน     

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒ ๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา ๑๑               

แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ สภา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

  (๑)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘  

  (๒)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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  (๓)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  (๔)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  (๕)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  (๖)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาระเบียบและขอ้บังคบัใดท่ีขดัแยง้กับ

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔   ในระเบียบน้ี 

“คณบดี”     หมายถึง    ผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ 

“นกัศึกษา” หมายถึง   นกัศึกษาสามญัตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาของ

สถาบนั 

“ทุนการศึกษา” หมายถึง   เงินท่ีจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

การศึกษาในสถาบนั 

“รางวลัการศึกษา” หมายถึง  เงินหรือส่ิงของท่ีจดัสรรใหเ้ป็นรางวลัเพ่ือส่งเสริม

การศึกษาในสถาบนั 

“รางวลัการวิจยั” หมายถึง   เงินหรือส่ิงของท่ีจดัสรรใหเ้ป็นรางวลัเพ่ือส่งเสริม

งานวิจยัในสถาบนั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการทุนและรางวลัการศึกษา 

“กองทุน” หมายถึง  กองทุนและรางวลัการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 
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“บทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษา” หมายถึง  ผลงานจากการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ 

ขอ้ ๕  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอาํนาจออกประกาศหรือ

คาํสัง่สถาบนั  เพ่ือวางหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

หมวด ๑ 
 

กองทุน 

ขอ้ ๖   ให้จดัตั้ งกองทุนข้ึนในสถาบัน เรียกว่า “กองทุนและรางวลัการศึกษา

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการศึกษาและวิจยั

ของนกัศึกษา 

ขอ้ ๗   ทุนและรางวลัการศึกษา แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 

  (๒)  ทุนเรียนดี 

  (๓)  ทุนสนบัสนุนการวิจยั 

  (๔)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  (๕)  ทุนส่งเสริมการศึกษา 

  (๖)  รางวลัการวิจยั 

  (๗)  รางวลัเรียนดี 

  (๘)  (๑)ทุนอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด 

 

 

 

(๑) หมวด ๑ ขอ้ ๗ (๘) แกไ้ขโดย ขอ้ ๓ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.
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ขอ้ ๘    กองทุน ประกอบดว้ย 

  (๑)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้เพ่ือจดัหาผลประโยชน์สําหรับจ่าย

เป็นทุนหรือรางวลัการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบนัเป็นการทัว่ไป หรือสาขาวิชาใด

โดยเฉพาะ 

  (๒) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู ้อุทิศให้สําหรับจ่ายเป็นทุนหรือรางวัล

การศึกษาแก่นกัศึกษาของสถาบนัเป็นการทัว่ไป หรือสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ 

  (๓)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการ

สนบัสนุนการทาํวิจยั 

  (๔)  เงินท่ีสถาบนัจดัสรรใหเ้ป็นทุนหรือรางวลัการศึกษา 

  (๕)  ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุนน้ี 
 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการดาํเนินงาน 

ขอ้ ๙  ใหมี้คณะกรรมการทุนและรางวลัการศึกษา ประกอบดว้ยรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดีเป็นกรรมการ และใหผู้อ้าํนวยการกองบริการการศึกษา 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้ ๑๐ ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  จดัการกองทุน 

  (๒)  จดัสรรเงินจากกองทุนสาํหรับจ่ายเป็นทุนและรางวลัการศึกษา 

  (๓)  พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอรับทุน ผู ้ท่ีสมควรได้รับรางวัล

การศึกษาเพ่ือคดัเลือกใหไ้ดรั้บทุนและ/หรือ รางวลัการศึกษา 
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  (๔)  พิจารณากําหนดวงเงิน และวิธีการท่ีจะจ่ายเป็นทุนและรางวลั

การศึกษา 

  (๕)  พิจารณาวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์ประจาํภาค เพ่ือรับทุนและ/

หรือรางวลัการศึกษา 

  (๖)   วางระเบียบปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของ

อธิการบดี 

  (๗) ปฏิบติัการเก่ียวกบัเงินทุนประการอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็น 

  (๘)  ตั้งอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

  (๙)  รายงานผลการปฏิบัติงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน        

ใหอ้ธิการบดีทราบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ขอ้ ๑๑  การจดัการต่าง ๆ เก่ียวกบักองทุน รวมทั้งการจดัสรรเงินจากกองทุน

ส่วนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ตามความในขอ้ ๘ (๑) และ ขอ้ ๘ (๒) ให้คณะกรรมการจดัการให้

เป็นไปตามเจตจาํนงของผูอุ้ทิศให้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอุ้ทิศให้มิไดร้ะบุเจตจาํนงไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืนใหจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๒ การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรทุนและรางวลัการศึกษาตามความ    

ในขอ้ ๑๐  ใหค้ณะกรรมการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (๑)    พิจารณาจัดสรรเงินทุนและรางวัลการศึกษา ให้แก่นักศึกษา      

อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
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  (๒)   ประกาศให้นักศึกษาทราบ  เพ่ือขอรับทุนดังกล่าวล่วงหน้า        

อยา่งนอ้ย ๓๐ วนั 

  (๓)  คดัเลือกนกัศึกษาใหไ้ดรั้บทุนและรางวลัการศึกษา 

  (๔)  ประกาศผลการพิจารณาใหทุ้นและรางวลัการศึกษาประเภทต่าง ๆ 

พร้อมทั้งกาํหนดวนัมอบทุน 

    ดุลยพิ นิ จใน การพิ จารณ าให้ ทุ น ห รือรางวัลการศึกษ าของ

คณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด ในการน้ีคณะกรรมการจะพิจารณาความประพฤติดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ ๑๓  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอรับทุนและรางวลัการศึกษาจะต้องยื่น    

คาํขอตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ ๑๔  ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมเป็นมติ และจะตอ้ง    

มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ ๑๕  ทุน และรางวัลการศึกษ าตามระเบี ยบ น้ี เป็ น สิท ธิ เฉพ าะตัว            

เม่ือคณะกรรมการพิจารณามีมติมอบทุนและ/หรือรางวลัการศึกษาให้แก่ผูใ้ดแลว้ ผูน้ั้น

จะตอ้งมารับทุนดว้ยตนเอง การมอบอาํนาจหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นรับแทนจะกระทาํ

มิได ้และถือวา่เป็นการสละสิทธิ 
 

หมวด ๓ 

ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
 

ขอ้ ๑๖  ทุนช่วยเหลือการศึกษามีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยนักศึกษาท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดให ้    

ผูไ้ดรั้บทุนทาํงานดา้นวิชาการใหแ้ก่สถาบนัได ้
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดให้ทํางานด้านวิชาการตามความใน   

วรรคแรก  จะตอ้งทาํงานไม่เกินสปัดาห์ละ ๑๐ ชัว่โมงโดยเฉล่ีย และใหอ้ยูใ่นการควบคุม

ของอาจารยท่ี์คณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ ๑๗ การพิจารณาให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นกัศึกษาผูมี้สิทธิยื่นขอรับ

ทุนจะตอ้งคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  เป็นนักศึกษาสามญัของสถาบันท่ีได้ผ่านการศึกษาในสถาบัน

มาแลว้ อย่างนอ้ย ๑ ภาคการศึกษา  และมีผลการศึกษาคิดเป็นแตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ ในขณะท่ีขอรับทุน 

  (๒)  มีความจาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

  (๓)  มีความเตม็ใจและสามารถท่ีจะทาํงานดา้นวิชาการใหแ้ก่สถาบนัได ้

ขอ้ ๑๘ จํานวนเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของสถาบนั โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ในแต่ละปีการศึกษา 

ขอ้ ๑๙ การมอบหมายให้อาจารย์ผูใ้ดเป็นผูค้วบคุมการทํางานด้านวิชาการ      

ของผูไ้ดรั้บทุนช่วยเหลือการศึกษาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ้ ๒๐ การให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาจะส้ินสุดลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  งานดา้นวิชาการท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จส้ินลง 

  (๒)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนไม่ประสงคจ์ะทาํงานดา้นวิชาการตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายต่อไป 

  (๓)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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  (๔)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนมีผลการศึกษาตกอยูใ่นสภาพรอพินิจ 

  (๕)  ลงทะเบียนเขา้เรียนนอ้ยกว่า ๙ หน่วยกิต  ยกเวน้ภาคฤดูร้อนหรือ

ภาคสุดทา้ยของการศึกษาตามหลกัสูตรของแต่ละคณะ  

  (๖)  นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

  (๗)  นกัศึกษาหมดสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 

หมวด ๔ 
 

ทุนเรียนดี 
 

ขอ้ ๒๑ ทุนเรียนดีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผูท่ี้มีความสามารถในการศึกษา

สูงเป็นพิเศษทั้งท่ีกาํลงัจะเขา้ศึกษาในสถาบนัและกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนั 

ขอ้ ๒๒ ผูย้ื่นขอรับทุนเรียนดีจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  เป็นผูไ้ดรั้บเกียรตินิยมจากการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ี

คณะกรรมการกาํหนด โดยเป็นผูส้นใจจะเข้าศึกษาในสถาบนัและอยู่ในระหว่างการ

คดัเลือกหรือไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาของสถาบนั 

  (๒)  ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมจากการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะตอ้ง

เป็นนกัศึกษาของสถาบนัท่ีไดล้งทะเบียนวิชาท่ีนบัหน่วยกิตมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๙ หน่วย

กิต และมีผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีเรียนมาคิดเป็นแตม้รวมเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า  ๓.๓ ในขณะ

ท่ีขอรับทุน 

  (๓)  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญ าเอกจะต้องเป็นผู ้ท่ี ได้

ลงทะเบียนวิชาท่ีนับหน่วยกิตมาแลว้ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และมีผลการศึกษาของ    

ทุกวิชาท่ีเรียนมาคิดเป็นแตม้รวมเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕ ในขณะท่ีขอรับทุน 
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ขอ้ ๒๓  จาํนวนและหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินทุนเรียนดีให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ แต่จะต้องไม่เกินทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๑ ปี  สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ไม่เกินทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา ๒ ปี  สําหรับนกัศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หรือ ๒ ปีคร่ึง สําหรับ

นกัศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หรือไม่เกินทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี สําหรับนักศึกษา

ปริญญาเอก  ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา ๒ ปี  

ขอ้ ๒๔ การใหทุ้นเรียนดี จะส้ินสุดลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  จ่ายเงินทุนครบจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนด 

  (๒)(๒)    ผูรั้บทุนมีผลการศึกษาคิดเป็นแตม้เฉล่ียสะสมแลว้ตํ่ากว่า ๓.๓ 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาโท และตํ่ากวา่ ๓.๕ สาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก 

  (๓)  ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษานั้ นน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

ยกเวน้ภาคฤดูร้อนหรือภาคสุดทา้ยของการศึกษาตามหลกัสูตรของแต่ละคณะ 

  (๔)  นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

  (๕)  คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหร้ะงบัการใหทุ้น 

หมวด ๕ 

ทุนสนับสนุนการวจิยั 

ขอ้ ๒๕(๓) ทุนสนับสนุนการวิจัยมีว ัต ถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์    โดยแยกตามแหล่งเงินทุนเป็น ๒ ประเภท คือ  

  (๑)  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินรายไดข้องสถาบนั 

  (๒)  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 

 
(๒) หมวด ๔ ขอ้ ๒๔(๒) แกไ้ขโดย ขอ้ ๓ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
(๓) หมวด ๕ ขอ้ ๒๕ แกไ้ขโดย ขอ้ ๔ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
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ขอ้ ๒๖  การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจยั การเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่

นกัศึกษา   ผูข้อรับทุนสนบัสนุนการวิจยั ใหพิ้จารณาจากผูมี้คุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ไดศึ้กษาในสถาบนัมาแลว้อยา่งนอ้ย ๒ ภาคการศึกษา 

 (๒)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ทาํการวิจัย เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์อนัเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอกของสถาบนัและ  

เคา้โครงวิทยานิพนธ์นั้นไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงคณบดี     

แต่งตั้งแลว้ 

 (๓)  ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้ งรายละเอียดเก่ียวกับ

ขอ้เสนอแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 (๔)  ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา ๕ ปี  

ขอ้ ๒๗(๔) จาํนวนและหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนสนบัสนุนการวิจยัใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของสถาบนั  

หมวด ๖ 

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ ๒๘ ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยนกัศึกษาท่ีมีความ

จาํเป็นทางการเงิน  โดยการยกเวน้ค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลกัสูตร 

ขอ้ ๒๙ นักศึกษาผู ้ขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 (๔) หมวด ๕ ขอ้ ๒๗ แกไ้ขโดย ขอ้ ๕ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒)  

พ.ศ .๒๕๕๑ 
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   (๑)  เป็นนกัศึกษาสามญัของสถาบนั 

   (๒)  มีความจาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

   (๓)  หากมิใช่เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคแรก จะตอ้งได้

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของภาคก่อนไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐  

ขอ้ ๓๐ ในการเสนอช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บทุน ให้แต่ละคณะพิจารณาเสนอรายช่ือ

นกัศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ทั้งน้ี จาํนวนของผูไ้ดรั้บทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ ๓๑ การให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจให้ตั้ งแต่ภาคแรกจนสําเร็จ

การศึกษา หรือใหเ้พียงภาคใดภาคหน่ึงกไ็ด ้

   ในกรณีท่ีให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหลายภาคติดต่อกนั  นกัศึกษา

ผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐ หากภาคใดไดร้ะดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๓.๐  ใหร้ะงบัการใหทุ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคถดัไป 

   ในกรณีท่ียงัทราบผลการศึกษาไม่ครบถว้นให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณบดี 

หมวด ๗(๕) 

 ทุนส่งเสริมการศึกษา  

ขอ้ ๓๒ ทุนส่งเสริมการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผูท่ี้มี

ความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษใหเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัชั้นปริญญาโทในสถาบนั 

 
 

(๕) หมวด ๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้ ๖ แห่ง ระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑     

     และแกไ้ขโดย ขอ้ ๓ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ขอ้ ๓๓ ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship)  เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทคโนโลยี ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่วนตวัใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 

  (๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒ เป็นทุนท่ียกเวน้เฉพาะค่าหน่วย

กิตใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 

ขอ้ ๓๔ คุณสมบติัของผูรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาทั้ง  ๒ ประเภท จาํนวนเงินและ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

ขอ้ ๓๕ เง่ือนไขการรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี ๑ มีดงัน้ี 

  (๑)  นกัศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาในแผน ก.(ทาํวิทยานิพนธ์) 

  (๒)  นักศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๖๕ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

  (๓)  ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนกัศึกษากบัสถาบนั        

เป็นระยะเวลา ๕ ปี 

  (๔)  นกัศึกษาผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที 

และหากลาออกจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดให้กบัสถาบนั เวน้แต่

คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

  (๕)  นกัศึกษาผูรั้บทุนไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืน ๆ ของสถาบนั 
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ขอ้ ๓๖  เง่ือนไขการรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี ๒ มีดงัน้ี 

  (๑)  นักศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๔๕ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

  (๒)  นกัศึกษาผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธ์ิในการรับทุนทนัที 

และหากลาออกจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดให้กบัสถาบนั เวน้แต่

คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

หมวด ๘ 

รางวลัการวจิยั 

ขอ้ ๓๗ รางวลัการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมคุณภาพของผลงาน และเพ่ือ

เป็นเกียรติแก่ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ หรือบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น     

๓ ประเภท คือ 

  (๑)  รางวลัสําหรับวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมของแต่ละหลกัสูตรให้เป็นไป 

ตามประกาศของสถาบนั 

  (๒)  รางวลัสําหรับบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษาดีเยี่ยมของแต่ละ

หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

  (๓)  รางวลัชมเชย  คณะกรรมการอาจจัดรางวลัชมเชย ให้แก่ผูเ้ขียน

วิทยานิพนธ์ หรือบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษาท่ีส่งเขา้ขอรับรางวลัแต่ไม่ไดรั้บรางวลัดี

เยี่ยมกไ็ด ้

ขอ้ ๓๘ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้รับรางวลัการวิจยัใหเ้ป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ ๓๙ รางวลัการวิจัยจะจัดให้นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้รับไม่เกิน

ประเภทละหน่ึงรางวลั 
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หมวด ๙(๖) 

รางวลัเรียนด ี
 

ขอ้ ๔๐ รางวัลเรียนดีมีว ัตถุประสงค์ให้ เป็นเคร่ืองหมายเชิดชู เกียรติแก่

นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดี  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามุ่งขวนขวายใหผ้ลการศึกษาของตน

ดีข้ึน     โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี  คือ 

  (๑)  กรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

  (๒)  กรณีท่ีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔๑  กรณีท่ีนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับการ

พิจารณาเพ่ือรับรางวลัเรียนดี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  (๑)  ต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรชั้ นปริญญ าโทท่ีได้เรียนมาแล้ว          

ไม่ตํ่ากว่า  ๒๔ หน่วยกิต (ไม่นบัรวมวิชาไม่นบัหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเน่ืองกนัทุก     

ภาคและในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) จะต้องลงทะเบียนไม่ตํ่ ากว่า         

๑๒ หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต สําหรับนักศึกษา    

ภาคพิเศษ 

  (๒)  มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบ ๒๔ หน่วยกิตตาม

ความใน (๑)   คิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๖๕ 

 

 

 

(๖) หมวด ๙ แกไ้ขโดย ขอ้ ๔ แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ขอ้ ๔๒ รางวลัเรียนดีกรณีท่ีนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา ให้จัดทาํเป็น          

ใบประกาศเกียรติคุณตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

อธิการบดี 

 

  (๑)  ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๗๕ 

  (๒)  สอบไดไ้ม่ตํ่ากว่าระดบั ‘B’ ในทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียน และ

ตอ้งไม่มีผลการศึกษา ‘U’ 

  (๓)  ตอ้งไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานบัรวมในหลกัสูตร 

  (๔)  ตอ้งไม่เคยสอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่าเกิน ๑ คร้ังหรือ

มีผลการสอบเป็น  ‘ตก’ 

  (๕)  สาํเร็จการศึกษาภายในกาํหนด ๓ ปี  

ขอ้ ๔๓  กรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณา   

เพ่ือรับรางวลัเรียนดี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ขอ้ ๔๔ รางวลัเรียนดีกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จดัทาํเป็นโล่รางวลั

ตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอธิการบดี  

ขอ้ ๔๕ ให้แต่ละคณะเป็นผู ้เสนอรายช่ือผู ้มี สิทธิได้รับรางวัลเรียนดีต่อ

คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๔๖ ให้กองทุนและรางวลัการศึกษาตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น

กองทุนตามระเบียบน้ี  

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 (ลงนาม)  จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา) 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------- 
 

  โดยเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา ๑๑ แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ สภา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔(๒) แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน-       

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี

แทน      
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  “ขอ้ ๒๔(๒) ผูรั้บทุนมีผลการศึกษาคิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

แลว้ตํ่ากวา่ ๓.๕๐” 

ขอ้ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ ๒๕ ทุนสนับสนุนการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์และ/หรือการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ 

โดยจาํแนกตามแหล่งเงินทุนเป็น ๒ ประเภท คือ 

  ๑.  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินรายไดข้องสถาบนั 

  ๒.  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน” 

ขอ้ ๕  ให้ ยก เลิกความใน ข้อ  ๒ ๗  แห่ งระเบี ยบ ส ถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ น -          

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี

แทน 

  “ข้อ ๒๗ จํานวนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย      

การเขียนวิทยานิพนธ์และ/หรือการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง

วิชาการใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั” 

ขอ้ ๖  ให้ยกเลิกความในหมวด ๗ ทุนส่งเสริมการศึกษา แห่งระเบียบสถาบนั

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้

ขอ้ความต่อไปน้ีแทน 
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หมวด ๗ 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ ๓๒   ทุนส่งเสริมการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนผูท่ี้

มีความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษให้เขา้ศึกษาต่อในสถาบนั โดยทุนน้ีจะให้แก่

นกัศึกษาใหม่ทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ ท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ของ

สถาบนั ทั้งหลกัสูตรภาษาไทย หลกัสูตรภาษาองักฤษ และหลกัสูตรนานาชาติ 

ขอ้ ๓๓  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั คือ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท 

  (๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ขอ้ ๓๔  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship)   เป็นทุน       

ท่ียกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้ งหมดตลอดหลกัสูตร รวมทั้ งสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัใหแ้ก่ผูรั้บทุน ทั้งน้ี ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่และมีผลการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาในแผน ก. (ทาํวิทยานิพนธ์) 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 
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    -   ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา ๕ ปี 

    -   ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที และ

หากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมด

ใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

    -   ผูรั้บทุนน้ีไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบนั 

  (๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒  เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร ทั้งน้ี  ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่และมีผลการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา    ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

  (๓)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๓ เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิตจาํน

วนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร โดยผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผล

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ ๒.๗๕ โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ ๓.๓๐ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 
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    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ ๓๕  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

ไดแ้ก่ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship)   เป็นทุน       

ท่ียกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้ งหมดตลอดหลกัสูตร  รวมทั้ งสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัให้แก่ผูรั้บทุน ทั้ งน้ี  ผูรั้บทุนจะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ และมีผลการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ ระดบัปริญญาโทไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๐ โดยมีเง่ือนไขการรับ

ทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -   ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา ๕ ปี 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

    -    ผูรั้บทุนน้ีไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบนั 

  (๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒  เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร  ทั้งน้ี  ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผลการศึกษา 
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ในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ ระดบัปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ โดยมีเง่ือนไข   

การรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หากภาคการศึกษาใดได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

-   ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที และหากลาออก

หรือขอยกเลิกการรับทุนจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดใหก้บัสถาบนั

เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

  (๓)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๓ เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิตจาํน

วนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร ทั้งน้ี ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผล

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ ๒.๗๕  ระดบัปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า ๓.๓๐ โดยมี

เง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ ๓.๓๐ หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ ๓๖  จาํนวนและหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของสถาบนั 
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  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการทุนและรางวลั

การศึกษา อาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเง่ือนไขตามเกณฑใ์นขอ้ ๓๔ และขอ้ ๓๕ 

ไดเ้ป็นรายกรณี 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 (ลงนาม)  จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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(สาํเนา) 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------- 
 

  โดยเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา ๑๑ แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ

กบัมติสภาสถาบนัในคราวประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗ (๘ ) แห่งระเบียบสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ น -       

บริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความ      

ต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ ๗(๘) ทุนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการทุนและรางวลัการศึกษากาํหนด  แลว้

รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ” 

ขอ้ ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๙ รางวลัเรียนดี  แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิต    

พฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใชข้อ้ความ

ต่อไปน้ีแทน 
 

หมวด ๙ 

รางวลัเรียนดี 
 

ขอ้ ๔๐ รางวลัเรียนดีมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติแก่นกัศึกษา  

ท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษาดี  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามุ่งขวนขวายใหผ้ล

การศึกษาของตนดีข้ึน 

ขอ้ ๔๑ คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเพ่ือรับรางวลัเรียนดี  

ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 (๑)  ตอ้งเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรชั้นปริญญาโทท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ไม่ตํ่า

กว่า ๒๔ หน่วยกิต (ไม่นบัรวมวิชาไม่นบัหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเน่ืองกนัทุกภาค

และในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) จะตอ้งลงทะเบียนไม่ตํ่ากวา่ ๑๒ หน่วย

กิต สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ หรือไม่ตํ่ากวา่ ๙ หน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ 

 (๒)  มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบ  ๒๔ หน่วยกิต ตาม

ความใน (๑) คิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๗๕ 
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ขอ้ ๔๒ รางวลัเรียนดีสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดี ให้จดัทาํเป็นใบประกาศ

เกียรติคุณตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด   

ข้อ ๔๓ ให้แต่ละคณะเป็นผู ้เสนอรายช่ือผู ้มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดีต่อ

คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

ขอ้ ๕  ความในหมวด ๙ รางวลัเรียนดี  แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหใ้ชก้บันกัศึกษาท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑   ธนัวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 (ลงนาม) จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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(สาํเนา) 
 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

---------------- 
 

  โดยเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา ๑๑ แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ

กบัมติสภาสถาบันในการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖    

สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตั้ งแต่          

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 
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ขอ้ ๓  ให้ยกเลิกความในหมวด ๗ ทุนส่งเสริมการศึกษา แห่งระเบียบสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไ้ขเพ่ิมเติม   

โดยความใน  ข้อ ๖ แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและ

รางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

หมวด ๗ 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ ๓๒  ทุนส่งเสริมการศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนผูท่ี้มี

ความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษ ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันและเพ่ือส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  โดยทุนน้ีจะให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้ งนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาต่างชาติ ท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบันทั้ งหลกัสูตรภาษาไทย 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ และหลกัสูตรนานาชาติ 

ขอ้ ๓๓  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

สาํหรับนกัศึกษาเรียนดี 

  (๒)  ทุนส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

ขอ้ ๓๔  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญ ญ าโทและระดับปริญ ญ าเอก            

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ 

  (๑)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๑ (Full Scholarship) เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลกัสูตร รวมทั้งสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่วนตวั

ใหแ้ก่ผูรั้บทุน  
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  (๒)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๒ เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 

  (๓)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี ๓ เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต  

จาํนวนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร   

ขอ้ ๓๕  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาในขอ้ 

๓๓ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

   

  

    ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

   (ลงนาม)  จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

   (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

   นายกสภาสถาบนั 
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(สาํเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเกีย่วกบัผลการศึกษา 

    
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการขอดูขอ้มูล

เก่ี ยวกับ ผ ล ก าร ศึ ก ษ า เพ่ื อ ให้ ก ารจัด ก าร เรียน ก ารส อ น เป็ น ไป ต าม ป ระก าศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริห ารศาสตร์ พ .ศ . ๒ ๕ ๐๙ แก้ไขเพ่ิ ม เติมโดยมาตรา ๑๒  แห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงออก

ประกาศสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดู

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๒   ให้ยกเลิกประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๕๔ และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ขอ้ ๓   การขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา ใหน้กัศึกษายื่นคาํร้องต่อคณบดีของ

คณะท่ีรับผิดชอบในการจดัการสอบวิชานั้นภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนักาํหนดการส่งผล

การศึกษารายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา หรือในกรณีท่ีเป็นการสอบอย่าง
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อ่ืนท่ีมิใช่เป็นการสอบรายวิชาประจาํภาค ใหก้ระทาํภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัประกาศผล

การสอบนั้น 

  สิทธิในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาเป็นสิทธิเฉพาะตวันกัศึกษา

สามารถยื่นคาํร้องสําหรับตนเองไดเ้ท่านั้น แต่จะมอบหมายใหผู้อ่ื้นยื่นคาํร้องแทน หรือ

จะยื่นคาํร้องแทนผูอ่ื้น หรือยื่นคาํร้องเพ่ือขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาของผูอ่ื้นมิได ้

ขอ้ ๔  ในการพิจารณาหรืออนุมติัคาํร้องขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา คณบดี

ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้อง โดยอาจมอบหมายให้

อาจารยผ์ูส้อน หรือประธานผูรั้บผิดชอบในการจดัสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแทนได้

ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ ๕  ในการดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  จดบนัทึกไดเ้ฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาของตนเท่านั้น 

  (๒)  ห้ามใช้เคร่ืองมือส่ือสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด        

ในระหวา่งดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (๓)  ห้ามถ่ายภาพหรือทาํสําเนาหรือคดัลอกขอ้ความจากเอกสารการ

สอบหรือสมุดคาํตอบหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (๔)  ห้ามขีดฆ่าหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในสมุดคาํตอบหรือเอกสาร

การสอบหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (๕)  หา้มฉีกหรือทาํลายสมุดคาํตอบหรือเอกสารการสอบหรือขอ้มูลอ่ืน

เก่ียวกบัผลการศึกษา 
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  (๖)  ในระหว่างดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา หากมีผลการศึกษาของ

ผูอ่ื้นรวมอยูด่ว้ย จะตอ้งไม่เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาของผูอ่ื้น 

ขอ้ ๖   ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ดูข้อมูลผลการศึกษาแล้ว หากอาจารย์ผู ้สอน

พิจารณาและเห็นสมควรให้แกไ้ขผลการศึกษา ให้อาจารยผ์ูส้อนยื่นคาํร้องขอแกไ้ขผล

การศึกษา ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบติัการขอแกไ้ข

ผลการศึกษาของนกัศึกษาสาํหรับอาจารยผ์ูส้อน 

ขอ้ ๗   การใช้สิทธิในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา ให้ใช้ไดเ้พียงคร้ัง

เดียวในแต่ละรายวิชาหรือการสอบแต่ละคร้ัง 

ขอ้ ๘   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกัดา้นการศึกษา 

และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา ในการวินิจฉยัช้ีขาด คาํวินิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อ

เป็นท่ีสุด 

  จึงประกาศใหท้ราบ และถือปฏิบติัต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน์ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ วรรณรัตน)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สาํเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   แนวปฏิบัตกิารขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาสําหรับอาจารย์ผู้สอน 

    
 

   โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัการขอแกไ้ขผลการศึกษา

ของนกัศึกษาในกรณี  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนท่ีรับผิดชอบการใหผ้ลการศึกษาของแต่ละวิชาได้

ใหผ้ลการศึกษาแก่นกัศึกษาเสร็จส้ินแลว้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  

   อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริห ารศาสตร์ พ .ศ . ๒ ๕ ๐๙ แก้ไขเพ่ิ ม เติมโดยมาตรา ๑๒  แห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ

กับข้อ ๖๐ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๗  จึงออกประกาศกาํหนดแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา

สาํหรับอาจารยผ์ูส้อนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๒  เม่ืออาจารย์ผูส้อนท่ีรับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา     

ได้ให้ผลการศึกษาโดยส่งผ่านคณ บดีมายังกองบริการการศึกษาแล้วการแก้ไข               

ผลการศึกษาดงักล่าว ใหอ้าจารยผ์ูส้อนดาํเนินการดงัน้ี 

  (๑) กรณีอาจารยผ์ูส้อนประสงคท่ี์จะขอแกไ้ขผลการศึกษา ใหอ้าจารย์

ผูส้อนยื่นคาํร้องขอแกไ้ขผลการศึกษาต่อคณบดีของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนวิชานั้น
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ภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแต่วนักาํหนดส่งผลการศึกษารายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทิน

การศึกษา 

  (๒)  กรณี นัก ศึ กษ ายื่น คํา ร้อ งข อ ดู ข้อ มู ล เก่ี ยวกับ ผ ล การ ศึ กษ า             

ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบั

การขอดูผลการศึกษา และมีผลการพิจารณาให้แก้ไขผลการศึกษาให้อาจารย์ผูส้อน        

ยื่นคาํร้องขอแกไ้ขผลการศึกษาต่อคณบดีของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนวิชานั้นภายใน 

๑๕ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีอนุมติัผลคาํร้องของนกัศึกษา 

   โดยใหใ้ชค้าํร้องขอแกไ้ขผลการศึกษา ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ ๓  เม่ือคณบดีของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนได้รับคาํร้องขอแก้ไขผล

การศึกษาแลว้ให้พิจารณาคาํร้องและส่งผลการพิจารณาการขอแกไ้ขผลการศึกษามายงั

กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ เพ่ือให้กองบริการการศึกษา     

จะไดบ้นัทึกแกไ้ขผลการศึกษาต่อไป 

ขอ้ ๔ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกัดา้นการศึกษา 

และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา ในการวินิจฉยัช้ีขาดคาํวินิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อ

เป็นท่ีสุด 

  จึงประกาศใหท้ราบ และถือปฏิบติัต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน์ 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ วรรณรัตน)์ 
 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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