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งานที่ให้บริการ     

 
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง 
 

หน่วยงานที่ให้บริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ช่องทางการให้บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (พักกลางวัน) 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
          ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๓๖ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท (แผน ก)  ให้แบ่งการ
ลงทะเบียนเป็นสองส่วน ดังนี้ 
 (๑) ส าหรับนักศึกษาแผน ก๑ ที่ ไม่ต้องศึกษารายวิชา ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก             
(๓ หน่วยกิต) ได้ตั้งแต่ภาคแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือเมื่อสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ผ่าน 
 วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” 
จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษา
เป็น “U”  
 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น 
“S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านัน้ 

คู่มือบริการทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา                
8. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง 
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การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก๑ ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์ นับ
จากวันที่ ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และวันที่สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ผ่าน 
 (๒) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาแผน ก๒ ที่ต้องศึกษารายวิชา ให้สามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการเรียนรายวิชาปกติได้ 
วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” จะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษาเป็น 
“U”  

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๓ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษาเป็น 
“S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สอง ๙ หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก๒ ให้ลงทะเบียนภายใน  ๒ 
สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และวันที่สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ผ่าน (ส าหรับหลักสูตรที่มีการก าหนดให้สอบ) 

(๓) การลงทะเบียนหลังก าหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษาและจะต้องช าระ
ค่าปรับตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

ข้อ ๓๗ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้แบ่งการลงทะเบียนเป็นสองส่วน โดยการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ให้ลงทะเบียนได้เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน
แล้ว โดยวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ต้องได้ผลการศึกษาเป็น “S” กรณีได้ผลการศึกษาเป็น “U” 
จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันประกาศผลการศึกษา
เป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) จะต้องลงทะเบียนจนกว่าจะได้ผลการศึกษา
เป็น “S” การนับหน่วยกิตให้นับเฉพาะภาคท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกส าหรับแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา ให้ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (๖ หน่วยกิต) ได้เมื่อสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่านแล้ว 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในส่วนที่สอง ให้ลงทะเบียนภายใน ๒ สัปดาห์  นับ
จากวันที่ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
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จ านวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่สองในแต่ละภาคให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ (๑) ส่วน
การลงทะเบียนในภาคถัดไปให้ลงทะเบียนภายใน ๑ เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษา  

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษาจน
ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร หากภาคการศึกษาใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ นักศึกษา
จะต้องลาพักการศึกษาต่อคณบดีคณะที่เข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
การอนุมัติให้ลาพักให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา  โดยไม่นับภาคฤดูร้อน และจะต้องกระท า
ก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่จะขอลาพัก ในการลาพักการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องช าระค่ารักษา
สถานภาพในภาคนั้น ๆ ด้วย  

การลงทะเบียนหลังก าหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่เข้าศึกษาและจะต้องช าระค่าปรับ
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
  
ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาขอแบบฟอร์มค าร้อง และกรอกรายละเอียดขอ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ระยะเวลา 30 นาที)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษายื่นแบบฟอร์มค าร้อง (พร้อมเอกสารประกอบ ถ้ามี)  
ให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษา (ระยะเวลา 30 นาท)ี 
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาก าหนด 
ให้แจ้งนักศึกษาทราบในขั้นตอนนี้  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่คณะเสนออาจารย์ผู้แนะน าให้ความเห็นชอบ  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันท าการ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่คณะเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา  
(ระยะเวลา 1 - 3 วันท าการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ กรณีได้รับ
การอนุมัติ เจ้าหน้าที่คณะแจ้งให้กองบริการการศึกษาทราบ และ
ท าการลงทะเบียนผ่านระบบให้นักศึกษา (ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนและน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร (ระยะเวลา 1 วันท าการ) 
หมายเหตุ : การช าระเงินต้องช าระตามช่วงวันที่ก าหนดในใบแจ้ง
ยอดการช าระเงินเท่านั้น จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  :  4 - 8 วันท าการ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

1   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม  :  ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน   
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ช่องทางการร้องเรียน  
1.  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์   

เลขที่ 148 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
2. คณะที่นักศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เลขที่ 148 ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
3. http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-complaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


