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งานที่ให้บริการ     

 
การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/
ปริญญาเอก 
 

หน่วยงานที่ให้บริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ช่องทางการให้บริการ คณะที่นักศึกษาสังกัด/กองบริการการศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

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

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
1. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563 ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ ๓๒ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนที่จะต้อ งท า

วิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะที่เข้าศึกษา โดยผ่านอาจารย์ผู้สอน
วิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการ
อนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน 

สาหรับนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและตามประกาศของคณะ โดยจะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณบดีคณะที่เข้าศึกษา โดยผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรกเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับ
ภาคฤดูร้อน) นับตั้งแต่ภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

คู่มือบริการทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
14. การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธข์องนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
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กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่
มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่เข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้ หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็น
อ านาจของคณบดีคณะที่เข้าศึกษา 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก เมื่อได้ศึกษาวิชาหมวดต่าง ๆ ครบถ้วนได้สอบคุณสมบัติ  
(Qualifying Examination) และสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ผ่านแล้วตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรนั้น ๆ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่าน
อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู้แนะนาเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน ๒ ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบ
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบขั้นต้น (Preliminary Examination) ผ่าน 

ส าหรับนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือตามประกาศของคณะ ทั้งนี้ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโคร ง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์
ผู้แนะน าเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน ๒ 
ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ภายในกาหนดจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณี
ที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่เข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้ 

หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นอ านาจของคณบดีคณะที่เข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. สถาบันก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต เพ่ือศึกษาและ/หรือเตรียมเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้
แนะน า/อาจารย์ที่ปรึกษา (ระยะเวลา 1 - 5 วันท าการ) 
หมายเหตุ: การขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ส่วนแรกแล้ว และได้ผ่านการตรวจการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. การพิจารณา 
คณะด าเนินการก าหนดวันสอบหัวข้อ / จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /แต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ (ระยะเวลา 1 - 15 วันท าการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. การพิจารณา 
นักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
(ระยะเวลา 1 – 3 วันท าการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
คณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และแจ้งผลให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ และ
น าเสนอคณบดีเพ่ือลงนามอนุมัติ (ระยะเวลา 1 - 15 วันท าการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  :  4 – 30 วันท าการ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

รายการเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา หมายเหตุ 
1. บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

1   

2. หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 

1 3 จ านวนส าเนาตาม
จ านวน
คณะกรรมการ
สอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ 

3. ผลการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์ 
 

1   

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม  :  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน  

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

2. http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-complaint 
 
 
 
 
 
 

 
 


