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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

และประสบการณ์ไปพัฒนาประเทศ เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ         

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผูพ้ระราชทานกาํเนิดสถาบนัแห่งน้ี  
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สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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เคร่ืองหมายราชการของสถาบัน 

 

รูปธรรมจกัรอยูภ่ายในวงกลมซอ้นสองวงดว้ยกนั บริเวณขอบวงกลมดา้นบน

มีคาํขวญัวา่ “นตฺถปิ�ฺญา สมา อาภา” แปลวา่ “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม”ี ขอบล่าง

วงกลมเป็นช่ือ “สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์” ภายในวงกลมทาํเป็นรูปคบเพลิง  

ท่ีแยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวสีขาวซ่ึงหมายความวา่ “การใช้ความรู้ไปในทางที่ดโีดย

ถือมรรค 8 เป็นหลกัจะส่งผลให้เกดิความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาตหิรือมวลมนุษย์” ซ่ึงเป็น

จุดมุ่งหมายของสถาบนั 
 

วสัิยทัศน์ของสถาบัน 
 

“สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองคค์วามรู้ในระดบัสากล เพ่ือการเปล่ียนแปลง” 
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พนัธกจิของสถาบัน 
 

1. สร้างผูน้าํท่ีมีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพฒันาประเทศ 

2. สร้างองคค์วามรู้ ศึกษาวจิยั ดา้นการบริหารการพฒันา 

3. สร้างงานบริการวชิาการท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาประเทศ 

4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมัน่พฒันาประเทศบนพ้ืนฐานความเขม้แข็ง

ของศิลปวฒันธรรมไทย 

5. สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากบัการพฒันา

และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

6. สร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

ปรัชญาในการดาํเนินงานของสถาบัน 
 

 

“สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” 
 

W: World Class :  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีตอ้งการพฒันาสถาบนัไปสู่

  ความเป็นมหาวิทยาลบัท่ีติดอนัดบัโลก 

I  : Innovation :  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีมุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรม

  ใหก้บัสงัคมไทย 

S : Social Responsibility:  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีใหค้วามสาํคญัในการพฒันา

  บุคคลากรและนกัศึกษาทกุคนใหเ้ป็นผูมี้สาํนึกรับผดิชอบต่อสังคม 

D : Discipline :  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีตอ้งการใหบุ้คคลากรและ 

  นกัศึกษาทุกคนเป็นผูท่ี้มีระเบียบวนิยั 

O : Open Mindedness :  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีตอ้งการใหบุ้คคลากรและ 

  นกัศึกษาทุกคนเป็นผูมี้จิตใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

M : Morality :  คือ ความมุ่งมัน่ของประชาคมนิดา้ท่ีตอ้งการใหบุ้คคลากรและ 

      นกัศึกษาทุกคนเป็นผูมี้คุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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สีประจาํสถาบัน และสีประจาํคณะ 

 

1.  สถาบนั     สีเหลือง 

2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   สีเขียวใบไม ้

3.  คณะบริหารธุรกิจ    สีแดงเลือดนก 

4.  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ   สีฟ้า 

5.  คณะสถิติประยกุต ์    สีแสด 

6.  คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  สีม่วง 

7.  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   สีนํ้าเงิน 

8.  คณะภาษาและการส่ือสาร   สีชมพู 

9.  คณะนิติศาสตร์     สีขาว 

10. คณะการจดัการการท่องเท่ียว   สีทอง 

11. คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สีฟ้าอมเขียว 

12. วิทยาลยันานาชาติ    สีนํ้าเงินและขาว 

13. คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สีเขียวใบไมผ้ลิ 

 

ต้นไม้ประจาํสถาบัน 

ตน้ราชพฤกษ ์หรือ ตน้คูณ 
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สถาบันมีทีต่ั้งทาํการหลกัอยู่ที่  

  118 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/ 

ทีท่าํการศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 1.  จงัหวดัพิษณุโลก : วิทยาลยัพาณิชยการบึงพระ พิษณุโลก 

 2.  จงัหวดันครราชสีมา : ศูนยก์ารศึกษาสีค้ิว อ.สีค้ิว 

 3.  จงัหวดัอุดรธานี : โรงเรียนอุดรวิทยา 

 4.  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 5.  จงัหวดัชลบุรี : วิทยาลยัมหาดไทย สถาบนัดาํรงราชานุภาพ อ.บางละมุง 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 จงัหวดัยะลา : วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 

คณะการจดัการการท่องเที่ยว 

 จงัหวดัภูเกต็ : วิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม 

 จงัหวดัระยอง : สาํนกังานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

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

ผู้บริหารสถาบัน 

ศ.กาํพล  ปัญญาโกเมศ 
อธิการบดี 

ผศ.ณดา  จันทร์สม                                    รศ.ประพนธ์  สหพฒันา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์                             รศ.จงสวสัดิ์  จงวฒัน์ผล 

                รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน                          รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
 

คณบด ี
    

รศ.บุญอนันต์  พนัิยทรัพย์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ผศ.อมรรัตน์  อภินันท์มหกลุ 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

รศ.พชิาย  รัตนดลิก ณ ภูเกต็ 

คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ผศ.จเร  สิงหโกวนิท์ 

คณะภาษาและการส่ือสาร 

ผศ.แสงแข  บุญศิริ 

(รักษาราชการแทน) 

คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

รศ.ไพบูลย์  ภูริเวทย์ 

วิทยาลยันานาชาติ 

ผศ.วพิธุ  อ่องสกลุ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ปราโมทย์  ลือนาม 

คณะสถิติประยุกต ์
 

รศ.สมบัต ิ กสุุมาวล ี

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

รศ.นเรศร์  เกษะประการ 

คณะนิติศาสตร์ 

ผศ.ภัคพงศ์  พจนารถ 

(รักษาราชการแทน) 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ศ.กติตคุิณ ยุบล  เบ็ญจรงค์กจิ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
 

ผู้อาํนวยการสํานัก 
 

 

ผศ.วิริยา  ลํ้าเลิศ 

สํานักวจิัย 

รศ.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน 

สํานักบรรณสารการพฒันา 

อ.ใจชนก ภาคอตั 

สํานักสิริพฒันา 

รศ.ระวีวรรณ  เอ้ือพนัธ์วิริยะกุล 

สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561 
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ระบบการศึกษา 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดระบบการศึกษาเป็นแบบ

ทวิภาค ปีหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อนดว้ย เน้ือหาวิชา

ท่ีสอนจัดเป็นกระบวนวิชา กาํหนดปริมาณความมากน้อยของเน้ือหาวิชาในแต่ละ

กระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็น     

ลาํดบัขั้น โดยมีการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 

1.  จดัการเรียนการสอนแบบปกติ โดยจะทาํการประเมินผลการศึกษารวมทุก

วิชาท่ีลงทะเบียนภาคเรียนละ 1-2 คร้ัง (สอบกลางภาค/ปลายภาค)    
 

2.  จัดเรียนการสอนแบบ Block Course คือการสอนและประเมินผลเป็น

รายวิชา  

       กาํหนดเปิด-ปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา  

ภาคเรียนท่ีหน่ึง  เร่ิม เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 

ภาคเรียนท่ีสอง  เร่ิม เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน         เร่ิม เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม   
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กาํหนดเวลาในการศึกษา 
 

ในการศึกษากระบวนวิชาต่างๆ มีระยะเวลา ประมาณ 3-4 ภาคการศึกษาปกติ   

แ ล ะ อ าจ มี ภ าค ฤ ดู ร้อ น ด้ว ย  แ ล ะ จะ ต้อ งส อ บ ป ร ะ ม วล ค วาม รู้ (Comprehensive 

Examination) และ/หรือสอบปากเปล่า (Oral Examination) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละ

หลกัสูตร 

  ทั้งน้ี นกัศึกษาระดบัปริญญาโท อาจสาํเร็จการศึกษาไดภ้ายในเวลา 2 ปี แต่ไม่เกิน 

5 ปี และนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกอาจสาํเร็จการศึกษาไดภ้ายใน 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี หรือ

ตามข้อกาํหนดของหลกัสูตร อน่ึง ระบบการศึกษาและกาํหนดการเปิดภาคเรียนของ

หลกัสูตรปริญญาโทภาคพิเศษบางคณะ/หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรภาษาองักฤษ และ

หลกัสูตรปริญญาเอกบางหลกัสูตร อาจแตกต่างจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ ใหศึ้กษารายละเอียด

จากปฏิทินการศึกษาของแต่ละคณะ/หลกัสูตร 

 

วนัและเวลาจัดการเรียนการสอน 
 

ภาคปกต ิเรียนในเวลาราชการ จนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.  

ภาคพเิศษ  

1.   ส่วนกลาง   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

เรียนนอกเวลาราชการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.) 

   หรือ  (เสาร์-อาทิตย)์  ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด  

2.   ส่วนภูมภิาค 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

   วนัศุกร์     เวลา 18.00-21.00 น. 

          วนัเสาร์    เวลา 09.00-16.00 น.   



National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

10 

  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม  

วนัเสาร์    เวลา 09.00-16.00 น.   

วนัอาทิตย ์  เวลา 09.00-12.00 น. 

  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม 

วนัเสาร์    เวลา 09.00-16.00 น.   

วนัอาทิตย ์  เวลา 09.00-12.00 น. 

  คณะการจดัการการท่องเที่ยว 

วนัเสาร์    เวลา 09.00-16.00 น.   

วนัอาทิตย ์  เวลา 09.00-16.00 น. 
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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  

  -  การสอบขอ้เขียนพิสดาร การสอบปากเปล่า และการทาํวิทยานิพนธ์ 

  -  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษา และกฎระเบียบ ทางดา้นการศึกษา 

  นอกจากน้ี กลุ่มงานการศึกษาของคณะจะใหค้าํแนะนาํในดา้นการลงทะเบียน     

การเพ่ิม หรือถอนรายวิชา  การเทียบโอนวิชา  การเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกลุ  ยศ การเปล่ียน

ท่ีอยู่ การขอยา้ยคณะ/สาขาวิชา การขอลาพกัการศึกษาหรือขอรักษาสถานภาพนกัศึกษา

และการลาออก ซ่ึงนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ฝ่ายการศึกษาของคณะ ดงัน้ี 

 1.   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ)  

  อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10  

          โทรศพัท ์ 0-2727-3870, 3873 

               โทรศพัท/์โทรสาร   0-2375-8778 
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                   ส่วนภูมิภาค  

                     จ.พิษณุโลก  โทรศพัท ์ 0-5533-7518 

จ.นครราชสีมา โทรศพัท ์ 0-4475-6790 

                     จ.อุดรธานี โทรศพัท ์ 0-4224-3380 

                   จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศพัท ์ 0-7728-1844 

           จ.ชลบุรี       โทรศพัท ์ 0-3824-0244-45 

                     www.gspa.nida.ac.th 

 2. คณะบริหารธุรกจิ  

อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 8  

โทรศพัท ์ 0-2727-3933-46 

       www.nidabusinessschool.com  

 3. คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  

อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 14  

โทรศพัท ์ 0-2727-3176-77 

         www.econ.nida.ac.th 

      4. คณะสถิติประยุกต์  

อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 12 

โทรศพัท ์ 0-2727-3037-39 

  http://as.nida.ac.th  

 5. คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม (กรุงเทพฯ) 

อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 16 

โทรศพัท ์ 0-2727-3126, 0-2727-3101 

 

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  

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

   7. คณะภาษาและการส่ือสาร   

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 

โทรศพัท ์ 0-2727-3140-42 

           http://lc.nida.ac.th   

8.  คณะนิติศาสตร์  

อาคารบุญชนะ อตัถากร  ชั้น 5 

โทรศพัท ์ 0-2727-3660-64 

  โทรศพัท/์โทรสาร  0-2374-4731   

  http://law.nida.ac.th   

 9. คณะการจัดการการท่องเทีย่ว (กรุงเทพ)  

อาคารราชพฤกษ ์ชั้น 2 

โทรศพัท ์ 0-2727-3671-3 

         ส่วนภูมิภาค  

                     จ.ภูเก็ต โทรศพัท ์ 081-8926275   

  http://tour.nida.ac.th     

 

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 

อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 10 

โทรศพัท ์ 0-2727-3758-9 

www.gscm.nida.ac.th   

 11. วทิยาลยันานาชาต ิ

อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 18-19 

โทรศพัท ์ 0-2375-2483 

www.ico.nida.ac.th 

12. คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม (กรุงเทพฯ) 

อาคารราชพฤกษ ์ชั้น 4 

โทรศพัท ์ 0-2727-3291 

             ส่วนภูมิภาค  

             จ.ระยอง โทรศพัท ์ 0-3868-4798  

    http://gseda.nida.ac.th/th/ 
 

  อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ตลอดจนการลงทะเบียน/เพิกถอนของนกัศึกษาดว้ย 

 

 

ขอ้มูล ณ พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

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

   -  ใหบ้ริการขอ้มูลเร่ืองการรับนกัศึกษา งานสอบคดัเลือก 

   -  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศึกษา กฎระเบียบต่าง 

   -  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  

           โทรศพัท ์  0-2727-3365-77, 3629  

  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 

 

 นกัศึกษาชาํระเงินค่าลงทะเบียนดว้ยเงินสด  โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชําระ

เงินของสถาบัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://reg.nida.ac.th  และชําระเงินได้ท่ี

ธนาคาร ดงัน้ี 

1. ธนาคารกสิกรไทย 

2. ธนาคารกรุงเทพ     ภายในวนั-เวลาทาํการของธนาคาร 

3. ธนาคารไทยพาณิชย ์    ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

  การชาํระเงินตั้งแต่ 1 - ไม่จาํกดัวงเงิน คิดอตัราบริการ 10 บาท/1 รายการ

ทัว่ประเทศ 

  5.  ร้าน 7-ELEVEN หรือร้านคา้ท่ีมีสญัลกัษณ์  ทัว่ประเทศ* 
 

กรณีชําระด้วยเงนิสด 

*   ยอดการชาํระเงินตั้งแต่ 1 – 49,000 บาท คิดอตัราค่าบริการ 10 บาท/1 รายการ 

     ทัว่ประเทศ 
 

กรณี ชํ าระด้ วยบั ต รเค รดิต /เดบิ ต /VISA/Master Card ผ่ าน  Mobile Application 

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

*  ยอดการชาํระเงินตั้งแต่ 1 – 49,000 บาท คิดอตัราค่าบริการ 10 บาท/1 รายการ 

    ทัว่ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีมียอดเงินเกิน 49,000 บาท จะตอ้งเสียอตัราค่าบริการเพ่ิม 10บาท/ 

                   1 รายการ 

http://reg.nida.ac.th/
http://reg.nida.ac.th/
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  ทั้งน้ี อตัราค่าบริการสาํหรับการรับชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ผูช้าํระ

เงินเป็นผูรั้บภาระ    

    การชําระเงินไม่ครบตามจาํนวนที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน สถาบัน  จะถือ

ว่านักศึกษายงัไม่มกีารลงทะเบียนเรียน 

 

 การลงทะเบียนต้องดาํเนินการภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 

 หากลงทะเบียนหลงัจากระยะเวลาที่กาํหนดไว้  จะต้องเสียค่าปรับ 

 นักศึกษาระดบัปริญญาเอก คนละ 1,500 - 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 นักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิคนละ 1,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

 นักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพเิศษ คนละ 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
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คาํแนะนําการขอเอกสารสําคญัทางการศึกษา 
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองอ่ืนๆ 

และค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 100.- บาท 

หมายเหตุ :    1.  การออกเอกสารสําคญัทุกประเภท จะออกให้เม่ือนักศึกษาชาํระเงิน

  ครบถว้นและถูกตอ้งตามระเบียบของสถาบนั 

 2.  นกัศึกษาท่ีติดคา้งพนัธะต่าง ๆ สถาบนัขอสงวนสิทธ์ิในการออก 

  เอกสารสาํคญั 

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 นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคําร้องขอเอกสารสําคัญให้

ครบถว้น 

 1.2 นาํแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสําคญั ไปชาํระเงินท่ีกองคลงัและ

พัสดุ ชั้ น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และนําใบเสร็จรับเงินกลับมายื่นท่ี         

กองบริการการศึกษา  
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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     

(กรณีชําระเงินที่ธนาคาร ทั้ ง กทม.และส่วนภูมิภาค ต้องบวกค่าธรรมเนียมธนาคาร       

10 บาททุกคร้ัง) 

 2.3  หลงัจากชาํระเงินท่ีธนาคารเรียบร้อยแลว้ ให้เก็บใบแจง้การชาํระเงิน

ส่วนท่ี 1 ไวเ้ป็นหลกัฐาน หลงัจากนั้นระบบจะปรับยอดการชาํระเงินในวนัทาํการถดัไป 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ก า ร ชํ า ร ะ เงิ น แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล คํ า ร้ อ ง ท่ี ข อ                               

ท่ี URL :  http://reg.nida.ac.th 

3.   ขอทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

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

แบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสาํคญั   

 3.2  นกัศึกษากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสาํคญัให้ครบถว้น 

 3.3  นาํแบบฟอร์มคาํร้องขอเอกสารสําคญั ไปชาํระเงินท่ีธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในเวลาทาํการของธนาคาร หรือร้าน 7-ELEVEN 

หรือร้านคา้ท่ีมีสญัลกัษณ์   

 3.4  เม่ือชาํระเงินท่ีธนาคารเรียบร้อยแลว้ นักศึกษาตอ้งส่งแบบฟอร์มคาํ

ร้องขอเอกสารสําคัญ พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงินและสําเนาบัตรประชาชน        

http://reg.nida.ac.th/
http://reg.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
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ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ย ก า ร ส แ ก น ส่ ง ท า ง  E-mail : 

educational_request@nida.ac.th  จึงจะถือวา่การขอ เอกสารสาํคญัทางไปรษณียเ์สร็จส้ิน

สมบูรณ์ 

หมายเหตุ : การชาํระเงินท่ีธนาคาร หรือเคาวเ์ตอร์เวอร์วิส คิดอตัราค่าบริการ 10 บาท/ 

1 รายการ ทัว่ประเทศ 

การรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา มี 2 วธีิ ดังนี้ 

1.  รับเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา   

 1.1  โปรดนาํใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีเม่ือมาขอรับเอกสารสําคญั 

พร้อมแสดงบตัรนกัศึกษา หรือบตัรประจาํตวัประชาชน                    

 1.2  กรณีมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นรับแทนตอ้งมีใบมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัร

ประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   

 1.3 สถาบนัจะเก็บเอกสารสําคญั ภายใน 1 ปี นับจากท่ียื่นคาํขอ หากเกิน

กาํหนดระยะเวลา จะทาํลายเอกสารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 

2. รับเอกสารทางไปรษณีย์   

 สถาบนัจะส่งเอกสารสาํคญัใหน้กัศึกษาตามท่ีอยู่ท่ีนกัศึกษากรอกขอ้มูลผา่น

ระบบ หรือตามท่ีอยูท่ี่นกัศึกษาจ่าหนา้ซองใหก้บัสถาบนั 

เม่ือสถาบันดาํเนินการจดัทําเอกสารสําคัญเรียบร้อย ระบบจะส่งข้อความอตัโนมตัใิห้

นักศึกษาทราบทางอเีมลตามที่นักศึกษากรอกข้อมูล 

กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ หากยงัไม่ได้รับเอกสารสําคัญ ภายใน 2 สัปดาห์ 

โปรดตดิต่อกองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2727-3365  หรือ  0-2727-3372 
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กาํหนดเวลาในการจัดทําหนังสือรับรองและบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) 
 

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 ้นับ

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

บัตรด้วย) 

2 – 4 วนัทาํการนับจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้อง

จากนกัศึกษาและรายงานผลการชาํระเงิน 

- 

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

   ในขณะที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาควรแต่งกาย         

ให้สุภาพเหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ ทั้งในระหว่างที่มีการเรียนการสอน

และการติดต่อเข้าพบอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

การให้บริการด้านเทคโนโลย ี
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้

จดับริการดา้นเทคโนโลยีในทุกด้านสําหรับประชาคมของสถาบัน ตั้งแต่เทคโนโลยี

สารสนเทศ   เทคโนโลยีการศึกษา  รวมถึงเทคโนโลยีการส่ือสารผา่นเครือข่าย  NIDAnet 

ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีสถาบนัสร้างข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และการ

สืบคน้ขอ้มูลทั้งในสถาบนั และบนอินเทอร์เน็ต 
 

เม่ือนกัศึกษาไดช้าํระค่าเทคโนโลยีแลว้ นกัศึกษาจะไดรั้บบริการต่าง ๆ ในการ

เขา้ใชง้าน NIDAnet และอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริการ NetID 

NetID คือบัญ ชีผู ้ใช้งาน เพ่ือเข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศต่างๆของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ซ่ึ งนักศึกษาจะได้รับ  เม่ือทําการข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน    ตัวอย่าง 

NetID   เช่น worrawoot.san@stu.nida.ac.th  เพ่ือ

ใชใ้นการระบุตวัตนสาํหรับเขา้ใชบ้ริการเทคโนโลยดีา้นต่างๆ   

mailto:worrawoot.san@stu.nida.ac.th
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นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จําเป็นต้องมี NetID  เพ่ือใช้

ประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

 สามารถเขา้ใชง้านระบบทะเบียนนกัศึกษา 

 สามารถเขา้ใชง้านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบนั 

 สามารถเขา้ใชค้อมพิวเตอร์ใน หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ณ อาคารสยามบรม

ราชกมุารี ชั้น 9  

 สามารถพิมพง์านโดยผา่นระบบโควตาการพิมพใ์นหอ้งปฎิบติัการ 

 สามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มูลต่าง ๆ ของสาํนกับรรณสารการพฒันา 

 สามารถเขา้ใชง้านระบบจองใชท้รัพยากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 สามารถเขา้ใชบ้ริการ Microsoft Office365  

 สามารถเขา้ใชบ้ริการ NIDA  e-Thesis 

 สามารถเขา้ใชบ้ริการ NIDA Mobile Application 

ทั้ งน้ี หากตรวจสอบพบว่า NetID ของนักศึกษาผูใ้ดถูกนําไปใช้ในทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง ตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติมสถาบนัสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการใชง้าน 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) 
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• Newsfeed - ช่องทางการส่ือสารเพ่ือแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร 

• OneDrive - พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลบน cloud ซ่ึงผูใ้ชง้านจะไดรั้บเน้ือท่ีในการจดัเก็บ

ขอ้มูล 1TB ต่อบญัชีผูใ้ช ้

• Site - สร้างไซต์ส่วนตัวหรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ทาํงานกลุ่ม 

• Office Online - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ผ่านหน้าเวบ็ได ้

เช่น Word, Excel , PowerPoint  

การเขา้ใชง้าน 

- นกัศึกษาเขา้ใชง้านดว้ย user@stu.nida.ac.th สามารถใชง้านไดต้ลอดไปแมจ้ะ

สาํเร็จการศึกษาแลว้ 

- สามารถใชง้านไดท่ี้ portal.office.com 
 

3. บริการ Software 

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 

user@stu.nida.ac.th  ซ่ึงบริการ Office365 ไดร้วบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุน

การเรียนการสอนของนักศึกษา เช่น Outlook Mail  พ้ืนท่ีจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ปฏิทิน       

นัดหมาย สามารถเรียกไฟล์เอกสารมาทํางานได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบออนไลน ์      

และทํางานต่อเน่ืองได้ในทุกอุปกรณ์ ทั้ ง PC Notebook  Smart Phone Tablet ท่ีติดตั้ ง

โ ป ร แ ก ร ม  Office3 6 5  ไ ว้ไ ด้ทั น ที  ห รื อ ส า ม า ร ถ ล็ อ ก อิ น เข้ า เว็บ ไ ซ ต์  Office                     

ของไมโครซอฟท์ได้จากเคร่ืองใด ๆ เพ่ือเข้าใช้งานหรือแก้ไขเอกสารผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตไดท้นัทีเช่นกนั  
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4. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์         

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จาํนวน 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. – 20.30 น. 

Lab 3   เสาร์ – อาทิตย ์

Lab 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 10 08.30 น. – 17.30 น. 

 

นกัศึกษาสามารถใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการไดโ้ดย log in ดว้ย 

user@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



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

27 

สังคม   หากพบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง   

สถาบนัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการอีกต่อไป 
 

5. บริการเครือข่ายไร้สาย (NIDA Wireless) 
เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก ใหน้กัศึกษาในการใช้

งานอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเข้าใช้เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ หากนักศึกษามี Notebook, Tablet หรือ Smart 
Phone ท่ีสนับสนุน Wi-Fi นักศึกษาก็จะสามารถเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางบริการเครือข่ายไร้สาย (NIDA-Wireless) 
โดยใช ้user@stu.nida.ac.th  เพ่ือเขา้ใชง้านดงักล่าว 

สําหรับบริเวณท่ีติดตั้ งจุดส่งสัญญาณ (Access Point)    

เพ่ือให้บริการเครือข่ายไร้สาย   มีกระจายอยู่ในบริเวณต่าง 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 

http://itc.nida.ac.th หรือให้เจา้หน้าท่ีดาํเนินการให้ โดยติดต่อท่ี Help Desk อาคารสยาม

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

6.  บริการเครือข่ายไร้สายโรมมิง่เพ่ือการศึกษาและวจิยั 

 เม่ือนกัศึกษาไปปฏิบติัภารกิจในสถาบนัอ่ืนท่ีเป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้

งานเครือข่าย eduroam ได ้โดยเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายไร้สายท่ีมี SSID ท่ีช่ือ eduroam 

แ ล้ว ยื น ย ัน ตัว บุ ค ค ล ด้ว ย บัญ ชี ผู ้ใช้ งาน  NetID เพ่ื อ เข้ าใช้ งาน เค รื อ ข่ าย  เช่ น 

username@nida.ac.th หรือ username@stu.nida.ac.th โดยในการใช้งานต้องให้เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัท่ีใหบ้ริการเครือข่ายกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:user@stu.nida.ac.th
http://itc.nida.ac.th/
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7.  NIDA Mobile 

 เป็นบริการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ

ต่างๆของสถาบนัผ่านอุปกรณ์ Smart Device ส่วนตวั อาทิ 

Smart Phone Tablet เป็นต้น ทําให้นักศึกษาสามารถใช้

บริการต่างๆของสถาบนัไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
 

8.  ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Reservation 

System) 

  เป็นระบบท่ีใชใ้นการจอง ใชท้รัพยากรส่วนกลาง

ของสถาบัน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บริการ

ดา้นกีฬา และการใชส้นามกีฬาต่าง ๆ เป็นตน้ โดยนกัศึกษาจะสามารถเขา้ใชง้านระบบ

ในส่วนของบริการดา้นกีฬา และการขอใชส้นามกีฬา  หากตอ้งการใชง้านทรัพยากรดา้น

อ่ืน ๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีของคณะท่ีศึกษาอยู่   ทั้ งน้ีสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี 

http://ers.nida.ac.th  ใน การ login เข้า สู่ ระบ บ นัก ศึ กษ าส าม ารถ ใช้  e-mail ท่ี เป็ น 

@stu.nida.ac.th ระบบน้ีจะทาํใหท้ราบเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจองไดท้นัทีวา่ วา่งหรือไม่  
 

9. ระบบตดิตามการเข้าร่วมกจิกรรม (ATS – Attendance Tracking System) 

เป็นระบบท่ีใชร้วบรวมตรวจสอบรายช่ือของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้

งานนกัศึกษาจะตอ้งทาํการทาบบตัร Contactless Smartcard  (บตัร ATM ของนกัศึกษาท่ี

ทางธนาคารกรุงเทพออกให้) ท่ี เคร่ืองอ่านบัตรท่ีมีการติดตั้ งตามหน้าห้องเรียน            

หอ้งประชุม และห้องจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการลงช่ือเขา้เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรม  

หากทาบบัตรแล้วท่ีเคร่ืองอ่านบัตรปรากฏข้อความ  “ไม่มีข้อมูล”  นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนบัตร Contactless Smartcard ท่ีเคร่ืองลงทะเบียนบัตร ซ่ึงติดตั้งไว ้3 จุด คือ 

http://ers.nida.ac.th/
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บริเวณหนา้หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี  บริเวณหนา้

ลิฟตช์ั้น 1 อาคารมาลยั หุวะนนัท ์และบริเวณชั้น L อาคารบุญชนะ อตัถากร 

10. บริการงานพมิพ์ (Print Quota) 

สาํนกัเทคโนโลยีสารสนเทศไดป้รับปรุงระบบงานพิมพใ์นหอ้งปฏิบติัการเดิม

และระบบงานพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WPS) ให้เป็นระบบเดียวกนั เรียกว่า NIDA 

Smart Printing System (NIDA SPS)   ทั้ งน้ีนักศึกษาท่ีมีโควตางานพิมพ์เดิมอยู่ทั้ ง 2 

ระบบ สาํนกัไดท้าํการรวมโควตาใหเ้ป็นโควตาเดียวกนัแลว้  

วธีิการการใช้งานระบบงานพมิพ์ NIDA SPS 

นกัศึกษาจะตอ้งทาํการลงทะเบียนบตัรก่อน โดยสามารถลงทะเบียนไดท่ี้ Help 

Desk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือท่ีสํานักบรรณสารการพฒันา ชั้น 2 อาคาร

บุญชนะอตัถากร 

การพมิพ์งาน 

• สามารถสั่งพิมพ์งานได้ท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Walk-in Lab) 

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9  หรือพิมพโ์ดย Notebook ส่วนตวัท่ีเช่ือมต่อเครือข่าย 

NIDA Wireless  ทั้ งน้ีต้องทําการติดตั้ งโปรแกรมสําหรับระบบงานพิมพ์ NIDA SPS 

ก่อน ซ่ึงสามารถ Download โปรแกรม และ คู่มือผา่นเวบ็ไซต ์www.itc.nida.ac.th 

• สามารถรับงานท่ีสั่งพิมพ์ได้ท่ี เคร่ืองพิมพ์ ณ จุดท่ีให้บริการทั้ ง 6 จุด          

โดยนาํบตัรนกัศึกษาทาบบนเคร่ืองอ่านบตัร และเลือกพิมพง์านท่ีตอ้งการ  

• งานท่ีสั่งพิมพ ์จะถูกเก็บไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่าย เป็นเวลา 6 ชัว่โมง หากนกัศึกษา 

ไม่ไปรับงาน  งานจะถูกลบออกจากระบบ โดยไม่ตดัโควตางานพิมพ ์

• นกัศึกษาสามารถตรวจสอบโควตา และยกเลิกงานท่ีสั่งพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง 

ท่ีหนา้จอเคร่ืองอ่านบตัร 

http://www.itc.nida.ac.th/
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การซ้ือโควตางานพมิพ์ 

สามารถซ้ือโควตางานพิมพไ์ดท่ี้ Help Desk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกมุารี  

อตัราค่าบริการ 

• ขนาด A4 แบบขาวดาํ ราคาแผน่ละ 1 บาท 

• ขนาด A4 แบบสี ราคาแผน่ละ 6  บาท  
 

เคร่ืองให้บริการงานพมิพ์ มจีาํนวน 6 เคร่ือง ดงันี ้

• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกมุารี 

จาํนวน 2 เคร่ือง ใหบ้ริการแบบ ขาว-ดาํ และแบบสี 

• หอ้งสมุด ชั้น 2 อาคารบุญชนะ  อตัถากร จาํนวน 2 เคร่ือง ใหบ้ริการแบบ 

ขาว-ดาํ และแบบสี 

• ตู ้KIOSK จาํนวน  2 ตู ้ชั้น 1 หอ้ง Common Room อาคารนวมินทราธิราช   

และชั้น 1 หอ้ง Common Room อาคารสยามบรมราชกมุารี ใหบ้ริการแบบ 

ขาว-ดาํ 

วนัเวลาในการเปิดบริการซ้ือโควตาการพมิพ์งาน ดังนี ้

• วนัจนัทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 20.00 น. 

• วนัเสาร์-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น. 

ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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11.  บริการ Help Desk 

สาํนกัเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับโทรศพัทเ์พ่ือรับแจง้ปัญหา

ต่าง ๆ และให้คาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาเบ้ืองต้น สําหรับบริการต่าง ๆ ท่ีสํานักไดจ้ดัให ้

นอกจากน้ีหากตอ้งการใหช่้วยแกไ้ขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือตอ้งการติดตั้ง การใช้

งานเครือข่ายไร้สาย สามารถนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาท่ีงาน  Help Desk อาคารสยามบรม

ราชกมุารี ชั้น 9  ไดต้ามวนัเวลาการใหบ้ริการดงัน้ี 

      จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 20.30 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   โทรศัพท์

ตดิต่อ : 0-2727-3777, 3778 

12.  การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพวิเตอร์สําหรับนักศึกษา  

       ปริญญาโท ภาคปกต ิ

สถาบนัมีนโยบายพฒันานกัศึกษาของสถาบนัให้มีความรู้ความสามารถในการ

ใชค้อมพิวเตอร์ในระดบัมาตรฐาน  และเพ่ือเป็นการรองรับคุณภาพและทกัษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจึงมอบให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศดาํเนินการจัดการ

ทดสอบ เพ่ือจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท   ซ่ึงนักศึกษาภาคปกติของสถาบันทุกคน * จะตอ้งเขา้รับการทดสอบจดั

ระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดวิชาท่ี 1  และมีผลการทดสอบ  
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“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  ในการสอบแต่ละคร้ังสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศจะจดัการสอนเสริม

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้กบันกัศึกษาท่ีสนใจโดยไม่มีค่าใชจ่้าย   กาํหนดการ

สอนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  สมคัรเรียนเสริม และสมัครเข้าทดสอบ  

สามารถดูรายละเอียด     ไดท้าง www.itc.nida.ac.th   

ในกรณีมีขอ้สงสัยสามารถติดต่อไดท่ี้กลุ่มงานการเงินและพสัดุ ชั้น 11 สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศพัท ์ 02-727-3248    

 

 

* หลกัสูตรท่ีได้รับการยกเวน้การสอบ  ไดแ้ก่  หลกัสูตรท่ีมีรายวิชาเรียนคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ในหลกัสูตร

เป็นไปตามประกาศของสถาบนั  เร่ือง  หลักสูตรท่ีได้รับการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ

ทางการใช้คอมพิวเตอร์  สําหรับนักศึกษาปริญญาโท   ภาคปกติ  ลงวนัท่ี  22  มกราคม 2552  และฉบบัท่ี 2     

ลงวนัท่ี  14  ธนัวาคม  2553   

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

กลางของสถาบนั ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการสารสนเทศดา้นพฒันบริหารศาสตร์เพ่ือสนบัสนุน

การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา

ของสถาบนั ตลอดจนใหบ้ริการแก่บุคคล ชุมชนและองคก์รภายนอก ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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การให้บริการห้องสมุด (สํานักบรรณสารการพฒันา) 

ที่ตั้ง : อาคารบุญชนะ อตัถากร ชั้น 2-4 

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

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ : services@nida.ac.th 

Line : NIDA_Library 

โทรศัพท์  0-2727-3737, 3743  

โทรสาร  0-2374-0748 

 
 

เวลาให้บริการ 

จนัทร์-ศุกร์   8.00-19.30 น. 

เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุชดเชย 8.00-21.00 น. 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยุดชดเชย ปิดบริการ 

เวลาบริการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

โปรดดูท่ี http://library.nida.ac.th 

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

 บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ 

 บริการสอน/แนะนาํการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลน ์          

ในประเทศและต่างประเทศ 

 บริการแนะนาํการใชห้อ้งสมุดและนาํชมหอ้งสมุด 

 บริการแนะนาํและตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ (ยกเวน้ E-Thesis 

 บริการใหค้าํปรึกษาการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 บริการยืมระหวา่งหอ้งสมุด/ถ่ายเอกสารระหวา่งหอ้งสมุด 

 บริการห้องค้นคว้า (Study Room) 75 ห้อง ประกอบด้วยปริญ ญาโท          

43 หอ้ง ปริญญาเอก 32 หอ้ง 

 บริการคอมพิวเตอร์สืบคน้สารสนเทศ/ฐานขอ้มูล 

 บริการหอ้งดูภาพยนตร์ (Multimedia) 
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 บริการเอกสารของสถาบนัในรูปแฟ้มขอ้มูลฉบบัเต็ม ไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์         

ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/Workshop บทความจากวารสารพฒันบริหารศาสตร์ 

และวารสารของคณะต่าง ๆ ของสถาบนั บทความวิชาการดีเด่น/ดี/ชมเชย

ของสถาบนั เป็นตน้ 

 บริการ E-Resources ไดแ้ก่ E-Books, E-Theses/Dissertations,  E-Journals,        

E-Newspapers, E-World Bank 

 บริการหนงัสือจอง 

 บริการพิมพผ์ลขอ้มูล 

 บริการถ่ายสาํเนาเอกสาร 

 บริการรับขอ้เสนอแนะเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจดัหาเขา้หอ้งสมุด 

 บริการแนะนาํทรัพยากรใหม่ 
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 บริการหอ้งละหมาด 

 บริการหอ้งสวดมนต ์

 บริการหอ้ง Commom Rorm 

 บริการ Locker สาํหรับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 บริการหอ้ง La-A-Bay 

 บริการหอ้ง Extra Reading Area for Interest Meaning 

 

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

E-mail:  service@nida.ac.th , service.nida@gmail.com  

Line: 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
mailto:service.nida@gmail.com
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กลุ่มงานกจิการนักศึกษา 

 

 กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา ตั้งอยูท่ี่ อาคารชุบ  กาญจนประกร เป็นหน่วยงานท่ีทาํ

หน้าท่ีในการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม ศิลปวฒันธรรม การบาํเพ็ญประโยชน ์   

ของนกัศึกษา และให้บริการดา้นกีฬา นนัทนาการ การรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด

การใหบ้ริการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินกองทุนเพ่ือสวสัดิการนักศึกษา 

ได้จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนเงินในการ

ลงทะเบียนเรียน กรณีฉุกเฉินทีเ่กดิกบัตนเอง หรือครอบครัว นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้เงิน

เพ่ือลงทะเบียนเรียน สามารถย่ืนเอกสารคําขอกู้ ได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ช้ัน 5 

อาคารชุบ กาญจนประกร ทุกภาคการศึกษา 

ห้องพยาบาล ช้ัน 1 อาคารชุบ  กาญจนประกร ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 - 19.30 น.  
ทุกวนัศุกร์-วนัอาทติย์ เวลา 13.00 - 15.00น.  เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ช้ัน 2 อาคารชุบ  กาญจนประกร      

วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 8.30 น. - 20.00 น.  

                  

 

การตรวจรักษาโดยแพทย์  ด้านอายุรกรรม ทุกวนัจนัทร์ วนัศุกร์ 

เวลา 12.00-15.00 น. เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ช้ัน 3 อาคารชุบ  กาญจนประกร 

จันทร์-ศกร์ เวลา 8.30-20.00 น. 
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National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

44 

 
 

 



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

45 
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 การจองทรัพยากรของกิจการนักศึกษา เช่น สนามเทนนิส สนามปิงปอง       

หอ้ง Squash และหอ้งซอ้มดนตรี จะตอ้งทาํการจองผ่านระบบจองทรัพยากรของสถาบนั 

โดยเขา้ไปท่ี http://ers.nida.ac.th แลว้ทาํตามคู่มือการจองทรัพยากรในเวบ็ไซต ์
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

เวบ็ไซต ์กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 

http://studentunion.nida.ac.th  

เบอร์โทรสาร     0-23777-555 

งานสนบัสนุนกิจกรรม   0-2727-3437 และ 0-2727-3439 

งานเงินกูก้องทุนเงินสวสัดิการนกัศึกษา 0-2727-3438 

งานจองใชส้นามและหอ้งกิจกรรม  0-2727-3454 

งานธุรการ     0-2727-3438 

งานพยาบาล     0-2727-3441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ers.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
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การประกนัคุณภาพการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล โดยส่งเสริมใหมี้การกาํกบั 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันา นัน่คือ การมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

การขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัไดพ้ฒันาคุณภาพ 

ทั้งในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพระดบัสากลใน

การขบัเคล่ือนคุณภาพ และเนน้ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพของ

สถาบนั ซ่ึงสถาบันใชแ้นวทางการการเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems 

Thinking)  การบริหารจดัการดว้ยข้อมูล (Management By Fact) สู่การดาํเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คลากร และองคก์ร

ยคุใหม่มีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนั 

ปัจจุบนั นิดา้เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีหลกัสูตรท่ี

ไดรั้บการรับรองคุณภาพสากลจาก 3 เกณฑ์คุณภาพ คือ AACSB TedQual และ AUN-

QA รวมจาํนวน 10 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 24 หรือ 1 ใน 4 ของหลกัสูตรทั้งหมด 41 

หลกัสูตร รวมถึงการนาํเกณฑ ์ISO ในการพฒันาระบบงานสนบัสนุนท่ีสาํคญัทุกระบบ 

ซ่ึงปัจจุบนัสถาบนัมี 4 หน่วยงานท่ีไดรั้บ ISO9001:2015  

ในส่วนการพฒันาคุณภาพระดับหลกัสูตรซ่ึงสะท้อนไดจ้าก “คุณภาพ

บัณฑิต” สถาบนัมุ่งเน้นในการผลิต “บัณฑิตที่มีภาวะผู้ นํา มีความรู้คู่คุณธรรม” โดย
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บณัฑิตท่ีสถาบนัมุ่งสร้างจะมีคุณลกัษณะท่ีครอบคลุมทั้งในดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม  ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ มีความรู้และทกัษะในอนาคตท่ีตลาดแรงงาน

ตอ้งการ และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา ซ่ึงสถาบนัไดค้วบคุมกาํกบั

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการทุกหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีประเทศ

กาํหนด คือ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558  
 

การพฒันาการศึกษาสู่สากล 

นอกจากการขบัเคล่ือนคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานของประเทศ

สถาบนัยงัตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ เพ่ือให้เป็นท่ีประจกัษ์ใน

ระดับสากลด้วย   ซ่ึ งการขับเคล่ือนคุณ ภาพในระดับสากล World Class Quality            

ไดก้าํหนดใหเ้ป็น 1 ใน 6 ค่านิยมร่วมของสถาบนั ซ่ึงกคื็อ WISDOM  

ปัจจุบนัหลกัสูตรบริหารธุรกิจไดรั้บการรับรองจาก AACSB International 

(The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีให้การ

รับรองมาตรฐานการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจและการบญัชีทัว่โลก  นบัเป็นหลกัสูตรทาง

บริหารธุรกิจภาษาไทยแห่งแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก AACSB และหลกัสูตร

การจดัการการท่องเท่ียว ซ่ึงไดรั้บรองของเกณฑ ์Ted Qual (Tourism Education Quality) 

ซ่ึงเป็นการรับรองหลกัสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเท่ียว จากองคก์ารการท่องเท่ียว

โลก (UNWTO: World Tourism Organization) โดยได้รับ รองม าตรฐาน ห ลักสู ตร         

ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
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ในส่วนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สถาบนัไดน้าํ

แนวทางของระบบประกนัคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) มาใชเ้พ่ือเป็นหลกัประกนั

คุณภาพของหลกัสูตร โดยระบบ AUN-QA พฒันาจากเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 

(ASEAN University Network; AUN) ซ่ึ งเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน มี

จุดมุ่งหมายในการจดัตั้ง  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นการศึกษา อนัเป็นกลไกสาํคญั

ในการสร้างรากฐานใหก้บัสังคมและ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในภูมิภาค ซ่ึงปัจจุบนั

มีหลกัสูตรของสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจาก AUN-QA แลว้ 4 หลกัสูตร คือหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และ หลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    

คุณภาพหลกัสูตรมีความสาํคญัต่อการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ หลกัสูตรท่ี

ผ่านการรับรองตามเกณฑ์สากลส่งผลดีต่อนักศึกษา มีความทดัเทียมกบันานาชาติ และ

สร้างความเป็น International University  

ในส่วนการพฒันากระบวนงานสนบัสนุนท่ีสําคญั สถาบนัมีกระบวนการ

ของ 4 หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรอง ISO9001:2015 Quality management คือ คือ สาํนกั

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนกัวิจยั กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริการการศึกษา 
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บทบาทนักศึกษากบัการประกนัคณุภาพการศึกษา 

นกัศึกษาเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา โดยมีบทบาทในการเป็นส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานประกนั

คุณภาพเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. บทบาทในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีตรงไปตรงมา ใหข้อ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 

2. บทบาทในการรับรู้ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลยอ้นกลบั    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. บทบาทในการติดตาม กาํกบัว่าขอ้มูลท่ีให้ไปมีการนาํไปปรับปรุงหรือใช้

ประโยชนจ์ากการประเมินหรือไม่ อยา่งไร   

4. บทบาทในการสนับสนุนระบบประกนัคุณภาพของสถาบนั การเผยแพร่ 

เชิญชวนนกัศึกษาใหส้นใจและมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

5. บทบาทในการนาํความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาตนเองหรือพฒันากิจกรรมของนกัศึกษา ทั้งในกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม

กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม

นนัทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
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ตวัอย่างการแสดงบทบาทของนักศึกษา 

• การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา  

• การติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรของสถาบนั 

• การเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 

• การช่วยใหข้อ้มูลในเร่ืองการมีงานทาํและการประกอบอาชีพ ภายหลงั

จากจบการศึกษา 

• การสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัตามศกัยภาพของตนเอง  

• การเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา หรือการเข้าร่วมประกวด      

ดา้นต่าง ๆ  

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา 

• การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม พฒันาตนเองให้เป็น  

ผูใ้ฝ่รู้ 
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กระบวนการดาํเนินงานที่มีคณุภาพตามวงจร PDCA 

กระบวนการคุณภาพพ้ืนฐานท่ีตอ้งการใหน้กัศึกษาไดน้าํไปใช ้คือ กระบวนการ

วงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) ของศาสตราจารยเ์ดมม่ิง (Deming’s cycle) 

 
1. Plan (การวางแผน) 

หมายถึง ทกัษะในการกาํหนดเป้าหมายการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการ

และกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยจะตอ้งมีการกาํหนดตวับ่งช้ีกาํกบัไวเ้พ่ือ

จะไดน้าํไปใชใ้นการประเมินผลดาํเนินการ 

2. Do (การดาํเนินงาน) 

หมายถึง ทกัษะในการปฏิบติัตามแผนตามขั้นตอนและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด

ไว ้กรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยส่ิงแวดล้อม          

ทั้งภายในและภายนอก จะตอ้งมีการปรับแผนในระหว่างดาํเนินการ โดยมีคาํอธิบายและ

เหตุผลประกอบ 
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3. Check (การประเมินผล) 

หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกับ

ประเด็นตวับ่งช้ีท่ีตั้งไว ้เพ่ือนํามาใช้เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนในขั้นตอนท่ี 1    

ในการประเมินน้ีจะตอ้งพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานดว้ย ซ่ึงควรจะ

ดําเนินการในลักษณะกรรมการโดยให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องมาร่วม ใน

กระบวนการประเมินดว้ย เพ่ือจะไดล้ดอคติและลดปัจจยัแทรกในการประเมินผลงาน

ของตวัเอง โดยอาจใชวิ้ธีการในหลายรูปแบบ เช่น ใชแ้บบสอบถาม ใชก้ารสังเกตสภาพ

จริง หรือใชก้ารสมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกไ็ด ้

4. Act (การปรับปรุง) 

หมายถึง ทักษะท่ีต้องการให้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงผลการดาํเนินงานในคร้ังต่อไปใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน เช่น สร้างความพึงพอใจ 

ใหม้ากข้ึน ผลงานไดรั้บรางวลัคุณภาพ มีการประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย มีปริมาณ

งานมากข้ึน สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงข้ึน วงจรคุณภาพน้ี 

จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา เป็นวงจรท่ีต่อเน่ืองของกิจกรรมนั้ น ๆ เพ่ือมุ่งสู่อนาคต        

โดยตอ้งมีการถ่ายทอดทกัษะจากนกัศึกษารุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

การพฒันาการศึกษาสู่สากล 

นอกจากการขับเคล่ือนคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ

สถาบนัยงัตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ เพ่ือให้เป็นท่ีประจกัษ์ใน

ระดับสากลด้วย  ซ่ึ งการขับ เค ล่ือน คุณ ภาพ ในระดับ สากล World Class Quality              

ไดก้าํหนดใหเ้ป็น 1 ใน 6 ค่านิยมร่วมของสถาบนั ซ่ึงกคื็อ WISDOM  
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ปัจจุบันโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจไดรั้บการรับรองจาก AACSB 

International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซ่ี ง เ ป็ น

สถาบันท่ีให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก  

นับเป็นหลักสูตรทางบริหารธุรกิจภาษาไทยแห่งแรกของโลกท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานจาก AACSB และถือได้ว่ามีความสําคัญมาก เพราะมีเพียงร้อยละ 5 ของ

สถาบนัการศึกษาทัว่โลกท่ีไดรั้บการรับรองน้ี นอกจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการ

รับรองคุณภาพแลว้ สถาบนัยงัอยู่ระหว่างการขบัเคล่ือนคุณภาพหลกัสูตรให้ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล (International Accreditation) อาทิ หลกัสูตร  

รัฐประศาสนศาสตร์ พฒันาคุณภาพเพ่ือรับการรับรองของเกณฑ ์NASPPA (Network of 

Schools of Public Policy, Affairs, and Administration) และหลักสูตรการจัดการการ

ท่องเท่ียว พฒันาคุณภาพสู่การรับรองของเกณฑ ์Ted Qual (Tourism Education Quality)  
 

ในส่วนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันได้นํา

แนวทางของระบบประกนัคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) มาใชเ้พ่ือเป็นหลกัประกนั

คุณภาพของหลกัสูตร โดยระบบ AUN-QA พฒันาจากเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 

(ASEAN University Network; AUN) ซ่ึงเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนเป็นความร่วมมือ

ของสถาบนัอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ หรือ อาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้ งเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน

การศึกษา อนัเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างรากฐานใหก้บัสังคมและความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัในภูมิภาค ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบนั ต่อมาไดข้ยายความร่วมมือ

ระหว่างอาเซียนเพ่ิมมากข้ึนทาํให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนเพ่ิมจาํนวน

เป็น 30 สถาบัน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีเขา้เป็น
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สมาชิกมี 5 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยั

บูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทั้ งน้ี ปัจจุบันสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจาก 

AUN 

คุณภาพหลกัสูตรมีความสาํคญัต่อการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ หลกัสูตรท่ีผ่าน

การรับรองตามเกณฑ ์AUN-QA จะส่งผลดีต่อการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษา นกัศึกษาสามารถ

โอนยา้ยไปมหาวิทยาลยัอ่ืนในอาเซียนโดยสามารถเทียบโอนหลกัสูตรได ้รองรับการเปิด

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีความทัดเทียมกับนานาชาติ และสร้างความเป็น 

International University  
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ระดบัปริญญาเอก  (หลกัสูตรภาษาไทย) 
 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 

 1.1 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสามญั 

  1.1.1 ภาคการศึกษาละ     4,000 บาท 

  1.1.2 ภาคฤดูร้อน     ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

  1.1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

     (รักษาสถานภาพ)   ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 

 1.2 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสมทบ   5,000 บาท 

 (นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาจนถึงภาคท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

2. ค่าลงทะเบียน 

 2.1  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

- หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต หน่วยกิตละ  7,000 บาท 

 2.2  คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม หน่วยกิตละ 6,000 บาท 

 2.3  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยกิตละ 6,000 บาท 

 2.4  คณะนิติศาสตร์ 

     -   หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต หน่วยกิตละ  8,000 บาท 
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 2.5  คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

   -  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร  760,000 บาท 

 2.6  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. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเทคโนโลย ี(ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  

          ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 

10. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอ้งสมุด) (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)   

          ภาคการศึกษาละ  1,000 บาท 

11. ค่าปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะหลกัสูตรคณะสถิติประยกุต)์ ใหเ้ป็นไปตาม  

      ประกาศสถาบนั 
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12. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม 

 พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

13. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา  

      ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

      

 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

       จากประกาศของสถาบนั 

 

ขอ้มูล ณ เดือน ตุลาคม 2561 
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ระดบัปริญญาโท ภาคปกติ 
 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา   

 1.1 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสามญั 

  1.1.1 ภาคการศึกษาละ     4,000 บาท 

  1.1.2 ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ    2,000 บาท 

  1.1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

            (รักษาสถานภาพ) ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 1.2 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสมทบ 5,000 บาท 

 (นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาจนถึงภาคท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

2. ค่าลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาสามญัและนกัศึกษาสมทบทุกคณะหน่วยกิตละ  

       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. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเทคโนโลย ี(ยกเวน้ภาคฤดูร้อน)  

       ภาคการศึกษาละ  700 บาท 

9. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนคณะ/หลกัสูตร คร้ังละ  1,000 บาท 

10. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ (หอ้งสมุด) (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) 

              ภาคการศึกษาละ  600 บาท 
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11. ค่าปฏิบติัการคอมพิวเตอร์(เฉพาะหลกัสูตรคณะสถิติประยกุต)์  ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศสถาบนั  

12. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม 

 พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

13. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา  

      ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

 
    หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

             จากประกาศของสถาบัน 

 

 

ขอ้มูล ณ เดือน ตุลาคม 2561 
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ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ 
 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 

 1.1 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสามญั 

  1.1.1 ภาคการศึกษาละ     4,000 บาท 

  1.1.2 ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ    2,000 บาท 

  1.1.3 ภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือมิไดล้งทะเบียนเขา้เรียน 

     (รักษาสถานภาพ) ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 1.2 ค่าบาํรุงการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาสมทบ 5,000 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 

  คณะบริหารธุรกจิ 

 Flexible MBA หน่วยกิตละ    5,500 บาท 

 Professional MBA หน่วยกิตละ    5,500 บาท 

 *Young Exective MBA 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร            392,250 บาท 

 *Exective MBA 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร              471,300 บาท 
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 * เก็บค่าเล่าเรียนในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาค ใหศึ้กษารายละเอียดจากประกาศ

อตัราค่าธรรมเนียมของสถาบนั 

  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิต  หน่วยกิตละ  4,500 บาท 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หน่วยกิตละ  5,500 บาท 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยกิตละ  7,000 บาท 

  คณะสถิตปิระยุกต์ หน่วยกิตละ  3,500 บาท 

  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 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 

  คณะภาษาและการส่ือสาร 

 หลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาอาชีพ หน่วยกิตละ 4,000 บาท 

 หลกัสูตรการส่ือสารและวฒันธรรมญ่ีปุ่น หน่วยกิตละ   4,000 บาท 

 หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ   

หน่วยกิตละ                                                                     4,000 บาท 
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  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 หลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 

หน่วยกิตละ  3,500 บาท 

 หลกัสูตรนวตักรรมการพฒันามนุษยแ์ละองคก์าร  

หน่วยกิตละ  8,500 บาท 

 หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้าํและองคก์ารท่ีย ัง่ยืน 

    หน่วยกิตละ  3,500 บาท 

  คณะนิตศิาสตร์ 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

       สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร หน่วยกิตละ   5,000 บาท 

 หลกัสูตรนิติศาสตร์ หน่วยกิตละ   5,000 บาท 

  คณะการจดัการการท่องเที่ยว 

 *หลกัสูตรการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 

กรุงเทพมหานคร 

    ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 209,900 บาท 

    ภูมิภาค 

    ประมาณการค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 204,900 บาท 

 * เกบ็ค่าเล่าเรียนในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาค ใหศึ้กษารายละเอียดจาก 

ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของสถาบนั 

  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

        และนวตักรรม หน่วยกิตละ         6,000 บาท 

3.  ค่าลงทะเบียนหลงักาํหนด ภาคการศึกษาละ         2,000 บาท 

4.  ค่าสมคัรสอบประมวลความรู้ คร้ังละ           500 บาท 
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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 

12. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนคณะ/หลกัสูต คร้ังละ                                        1,000 บาท  

13. ค่ากิจกรรมพิเศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง การกาํหนดอตัราค่ากิจกรรม 

 พิเศษของแต่ละหลกัสูตร 

14. ค่าวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนั เร่ือง อตัรา  

      ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

    หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนยีมการศึกษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้ศึกษารายละเอยีด 

             จากประกาศของสถาบนั 

 

 

ขอ้มูล ณ เดือน ตุลาคม 2561   
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Summary of education fees for International Programs  

and English Programs 
 

1. Tution Fees 

 1.1 Tution Fees  for regular students     

  1.1.1. First and other semester 4,000 baht/semester 

         1.1.2  Summer session enrollment  2,000 baht/semester 

        1.1.3  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. 

 1.2   Tution fee for a non-degree or associate student 5,000 baht/semester 

2. Registration fees 

   Doctor of Philosophy Program in Development Administration 7,000 baht/credit 

   Doctor of Philosophy Program in Business Administration 

  -  Coursework 20,000 baht/credit 

  -  Dissertation 5,000 baht/credit 

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

   Doctor of Philosophy Program in Statistics 2,500 baht/credit 

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

   Doctor of Philosophy Program in Human Resource and Organization Development 

        approximately 773,500 baht/entire program 

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

  Communication (International Program) 



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

67 

  Master of Public Administration Program (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) 9,500 baht/credit 

  Master of Business Administration Accelerated MBA 

  (International Program)  4,300 baht/credit 

  Master of Science Program in Financial Investment  and Risk  

  Management (International Program)   9,500 baht/credit 

  Master of Economics Program in Economics and Management 

   (English Program) 1,500 baht/credit 

  Master of Science Program in Logistic Management  

  (International 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 Managerment in Integrated Tourism and Hospitally Managment 

   (English Program) 1,500 baht/credit 

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

  -  Regular Program 1,500 baht/credit 

  -  Evening/Weekend Program 2,000 baht/credit 

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 
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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 Program1,000 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 October 2018 
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(สําเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษา 

พ.ศ. 2561 

________ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          

เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

              อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั

บัณ ฑิ ต พัฒ น บ ริ ห าร ศ าส ต ร์  พ .ศ . 25 0 9  แ ก้ไข เพิ่ ม เติ ม โ ด ย ม าต รา  1 1                                           

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 และมติสภาสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 สภาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จึงออกขอ้บงัคบั ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์วา่ดว้ย

การศึกษา พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลิก  

           (1)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา   

พ.ศ. 2557 
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  (2)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา       

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

              (3)  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา       

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

               (4)  ข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         

วา่ดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2555   

 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  

ขอ้ 4    ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “สถาบนั”  หมายความวา่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  “สภาสถาบนั” หมายความวา่ สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 “รองอธิการบดี”  หมายความวา่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                

            “คณะ” หมายความว่า คณะ สํานัก หรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า

คณะ และจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป                 

    “คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ 

 “ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา” หมายความว่า ที่ประชุมคณบดีและ

ผูอ้าํนวยการสาํนัก ด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า  คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของสถาบนั 

  “วิชาการค้นควา้อิสระ” หมายความว่า รายวิชาท่ีมีลักษณะเป็น

รายงานทางการค้นควา้และวิจยัด้วยตนเองในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีใช้เวลา
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ศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วย

กิต ระบบทวิภาค 

 “การสอบประมวลความรู้” หมายความว่า การสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) เพ่ือประมวลความรู้ทั้ งหมดในหลกัสูตรโดยวิธี

สอบขอ้เขียน สอบปากเปล่า หรือ การสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

ห รื อ  ก า ร ส อ บ ขั้ น ต้ น  (Preliminary Examination) ห รื อ  ก า ร ส อ บ อ่ื น ใ ด

นอกเหนือจากการสอบรายวิชา” 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอาํนาจออก

ประกาศ คาํสั่ง หรือกาํหนดวิธีการปฏิบติั ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ี

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

         ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัและการตีความตามขอ้บงัคบัน้ี ให้

เป็นอาํนาจของ  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการ

สาํนกั ดา้นการศึกษา เป็นผูพิ้จารณาวินิจฉยั  

หมวด 1 

หลกัสูตรและระบบการจดัการศึกษา 

ขอ้ 6  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนของสถาบนั    

มีดงัน้ี 

 (1)  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้าง

เสริมความเช่ียวชาญเนน้การพฒันานักวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชาํนาญใน

สาขาวิชาเฉพาะ ท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่ามาแลว้ 
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 (2)  หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา

มหาบณัฑิตท่ีเนน้การพฒันานกัวิชาการและนักวิชาชีพ  ส่งเสริมความกา้วหนา้ทาง

วิชาการหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 (3)  หลกัสูตรปริญญาเอก เป็นหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี

บัณฑิตท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งให้มี

ความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในระดบัท่ีสูงกว่า

ปริญญามหาบณัฑิต 

ขอ้ 7  โครงสร้างของหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้ 8  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบการ

ประกนัคุณภาพของหลกัสูตร โดยมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพ อย่างน้อย    

6 ดา้น คือ 

             (1) การกาํกบัมาตรฐาน 

             (2) บณัฑิต 

             (3) นกัศึกษา  

             (4) คณาจารย ์

             (5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

             (6) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ขอ้ 9  การจดัการศึกษาของสถาบนั ให้ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็น

แบบทวิภาค หรือไตรภาค หรือแบบอ่ืนตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด 



National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

74 

 (1)  ปีการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์  และอาจเปิดการศึกษา

ภาคฤดูร้อนท่ีกาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 

 (2)  ปีการศึกษาระบบไตรภาค แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ โดย

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบ

ไตรภาค เทียบไดก้บั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบ

ไดก้บั 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 หลกัสูตรท่ีใชร้ะบบการศึกษาในระบบอ่ืน ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบั

ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไวใ้น

หลกัสูตรใหช้ดัเจน 

ขอ้ 10  การคิดหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

 (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า         

15 ชัว่โมงต่อ 1 ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 (2) รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อ 

1 ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิต 

 (3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 45 ชัว่โมงต่อ              

1 ภาคการศึกษาใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 (4) วิชาการคน้ควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย

กวา่   45 ชัว่โมงต่อ 1 ภาคการศึกษา ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

ข้อ 11 การจัดการศึกษาแบบหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา        

(Dual Master’s Degree   Program) 
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 (1)  กรณีเป็นหลกัสูตรควบภายในสถาบนั หรือกรณีเป็นหลกัสูตรท่ีทาํ

ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของประเทศไทยให้ เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท 2 

ปริญญาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 (2)  กรณีเป็นหลักสูตรท่ีทําความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของ

ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลง

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ส่วนระยะเวลาในการไปศึกษายงัสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบัสถาบนัท่ีทาํขอ้ตกลงร่วม 

หมวด 2 

ประเภทและคุณสมบัติของนักศึกษา 

ขอ้ 12 นกัศึกษาของสถาบนัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 (1)  นักศึกษาสามญั ไดแ้ก่ นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก               

หรือหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากสภาสถาบนั 

 (2)  นกัศึกษาสมทบ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสถาบนัรับข้ึนทะเบียนจากบุคคล 

หรือหน่วยงานขอส่งเขา้ศึกษาในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายวิชาในหลกัสูตรตั้งแต่ระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป โดยไม่มีสิทธิรับประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

 (3)  นักศึกษาสมทบพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสถาบันรับเข้าศึกษาใน

ขณะท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยตอ้งศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 100       

หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 
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 (4) นกัศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาท่ีสถาบนัรับเขา้ศึกษาในขณะท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยตอ้ง

เป็นผูท่ี้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษากบัสถาบนั 

ขอ้ 13 นกัศึกษาสามญัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัดงัน้ี 

 (1)   นักศึกษาสามญัระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 

และระดบัปริญญาโท-เอก จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนนกัศึกษา

สามญัระดบัปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยสาํเร็จการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) หรือสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคก์รท่ีมีมาตรฐาน

ใหก้ารรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบนัอนุมติัใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษา  

 (2)  เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืนซ่ึงจะเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทยป์ริญญาท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

 (3)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 

 (4)  ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ        

ท่ีสถาบนักาํหนด 

ขอ้ 14 นักศึกษาสมทบ นักศึกษาสมทบพิเศษ และนักศึกษาสมทบพิเศษตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัดงัน้ี 

 (1)  นักศึกษาสมทบ จะตอ้งมีคุณสมบัติตามข้อ 13 (1) (2) (3) หรือมี

หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเขา้

ศึกษาในสถาบนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีของคณะท่ีจะเขา้ศึกษาโดยผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวิชาท่ีขอลงทะเบียน 
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 (2)  นกัศึกษาสมทบพิเศษ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามประกาศการ

รับเขา้ศึกษาของสถาบนั 

 นกัศึกษาสมทบพิเศษท่ีจะขอเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัของ

สถาบนัตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 13 (2) (3) (4) และสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

รวมทั้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา โดยมีผล

การศึกษาของสถาบนัเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หากเรียนรายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิตตอ้ง

มีผลการศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสถาบนัหรือขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

 (3)  นกัศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา เป็น

ผูมี้คุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง

สถาบนักบัสถาบนัการศึกษาภายนอก 

หมวด 3   

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ้ 15  อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั ประกอบดว้ 

 (1)  อาจารยป์ระจาํ  คือ บุคลากรในสถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการ

สอนและการวิจยั และปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสูตรท่ีเปิด

สอน (มิใช่เตม็เวลาตามเวลาทาํการ) อาจารยป์ระจาํในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา

อ่ืนท่ีมีสัญญาความตกลงกับสถาบันในการจดัการศึกษาหรือวิจยัร่วมกนัในหลกัสูตร

นั้นๆ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีสญัญาความตกลงในลกัษณะดงักล่าว 

 (2)  อาจารย์ประจาํหลกัสูตร  คือ อาจารยป์ระจาํผูมี้คุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นควา้วิจัยใน

สาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรหลายหลกัสูตรไดใ้นเวลา
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เดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของ

หลกัสูตร 

 (3)  อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร  คือ อาจารย์ประจาํหลกัสูตรท่ีมี

ภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การ

วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ต้องอยู่ประจาํหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาการจดัการศึกษา      

โดยจะเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัมิได ้ 

 (4)  อาจารยผ์ูส้อน  คือ ข้าราชการประจาํหรือพนักงานสถาบันตาม

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนกังาน

สถาบนั ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหท้าํการสอนและ/หรือฝึกอบรม 

 (5)  อาจารยพิ์เศษ  คือ อาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

 (6)  อาจารยผ์ูแ้นะนาํ  คือ อาจารยป์ระจาํท่ีคณบดีแต่งตั้งเพ่ือทาํหนา้ท่ี

ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษา 

 (7)  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั  คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีได้รับการ

แต่งตั้ งให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาในวิชาการ

คน้ควา้อิสระ ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

 (8)  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  คือ อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ือให้ทาํหนา้ท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในกระบวนการเรียนรู้

วิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาในวิชาการคน้ควา้อิสระ ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

 (9)  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  คือ ผู ้ท่ีมิได้เป็นอาจารย์ประจําท่ีได้รับ      

การแต่งตั้ งให้ทาํหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ โดยผูท่ี้

ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้น ๆ 
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 (10)  อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์  คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรและ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสอบวิชาวิทยานิพนธ์

ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

ขอ้ 16  คุณ ส ม บัติของอาจารย์ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษ าของห ลักสู ตรระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรระดบัปริญญาโท และหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ของ

สถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา และ เร่ือง แน วทางการบริห ารเกณ ฑ์มาตรฐาน ห ลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษา และตามประกาศของสถาบนั 

ขอ้ 17  ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์และวิชาการคน้ควา้อิสระของอาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา และเร่ือง แน วท างการบ ริห ารเกณ ฑ์มาตรฐาน ห ลักสู ตร

ระดบัอุดมศึกษา และตามประกาศของสถาบนั 

หมวด 4 

การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน 

ขอ้ 18  ใหผู้ท่ี้ผา่นการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาข้ึนทะเบียน

เป็นนกัศึกษาสามญัตามวนัเวลาท่ีสถาบนักาํหนด กรณีนกัศึกษาสมทบจะตอ้งข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาสมทบก่อนเปิดภาคเรียน กรณีนกัศึกษาสมทบพิเศษใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของสถาบนั 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้

ศึกษาอาจสัง่การใหข้ยายระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้ง

เหลือเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
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ขอ้ 19 ในการลงทะเบียนเขา้เรียนวิชาหน่ึงวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นกัศึกษา

สามญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูแ้นะนาํ นักศึกษาสมทบและนักศึกษา

สมทบพิเศษจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวิชานั้น ๆ และ/หรือคณบดี 

ข้อ 20 นักศึกษาจะเข้าฟังการบรรยายได้ต่อเม่ือ ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนวิชา     

นั้น ๆ แลว้ 

ขอ้ 21  การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ  

 (1)  การลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิต 

 (2)  การลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือร่วมฟัง 

 (3)  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพ 

ขอ้ 22  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเขา้เรียนตามวนัเวลาท่ีสถาบนักาํหนด 

ขอ้ 23  ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้

ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท จะลงทะเบียนเขา้เรียนในภาคการศึกษา

ปกติ ตํ่ ากว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได้ เวน้แต่จะได้รับอนุมัติจาก

คณบดี แต่ตอ้งไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทั้งน้ี ไม่นบัรวมวิชาไม่นบัหน่วยกิตท่ีกาํหนดใหเ้รียน

ก่อนเปิดภาคการศึกษาและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (3 หน่วยกิต) สําหรับภาคฤดู

ร้อนนกัศึกษาจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณบดี แต่

ตอ้งไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 นักศึกษาระดบัปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด โดยจะลงทะเบียนเขา้เรียนในภาค

การศึกษาปกติตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติั
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จากคณบดี ทั้งน้ี ไม่นับรวมวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (6 

หน่วยกิต) สําหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

 (2)  ในภาคการศึกษาหน่ึง หากหลักสูตรใดมีการเปิดสอนทั้ งใน

กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค คณบดีอาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเขา้เรียน

ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้เป็นกรณีพิเศษ  ทั้ งน้ี   จะตอ้งไม่ทาํใน

แผนการศึกษาเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบันักศึกษาในรุ่นเดียวกนั และจะตอ้งชําระ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกแห่งใหค้รบถว้น 

 (3)  นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้ ย ้า ย ส ถ า น ท่ี ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง

กรุงเทพมหานครกับส่วนภูมิภาคหรือระหว่างส่วนภูมิภาคด้วยกัน ให้โอนวิชาท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไว ้ณ สถานท่ีเดิมไปสถานท่ีแห่งใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกนั โดยไม่

ตอ้งลงทะเบียนอีก 

 (4)  ในกรณีท่ีวิชาท่ีจะตอ้งศึกษาใหค้รบถว้นตามหลกัสูตรของสถาบนั

มีจาํนวนหน่วยกิตรวมกนัตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเขา้เรียนเฉพาะ

วิชาท่ีต้องการเพ่ิมให้ได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ         

จากคณบดี 

 (5)  ช่วงเวลาการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระในแต่ละภาค          

ใหเ้ป็นไปตามปฏิทินการศึกษา  

 (6)  ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรร่วมข้าม

สถาบนั ให้การลงทะเบียนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรหรือเป็นไปตามประกาศ

ของสถาบนั  
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 (7) หลกัสูตรใดท่ีใชร้ะบบการศึกษาแบบไตรภาคหรือระบบการศึกษา

แบบอ่ืนตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด ใหก้ารลงทะเบียนเป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

ขอ้ 24  การลงทะเบียนหลงักาํหนดกระทาํไดด้งัน้ี 

 (1)  กรณีสอนแบบปกติ กระทาํไดภ้ายใน 2 สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิดภาค

การศึกษา 

 (2)  กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได้หลังจากเร่ิมมีการเรียน    

การสอนวิชานั้น ๆ ไปแลว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น 

 (3)  กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทาํไดภ้ายใน 1 สัปดาห์นบั

แต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้น

เข้าศึกษาอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าเรียนได้ ทั้ งน้ี  การขยาย

ระยะเวลาการลงทะเบียนดงักล่าวนกัศึกษาจะตอ้งเหลือเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนวิชาท่ีขอลงทะเบียนหลงักาํหนด  

 การลงทะเบียนหลงักาํหนดจะตอ้งชาํระค่าปรับ ตามขอ้บงัคบัสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาของสถาบนั การยกเวน้ค่าปรับใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดีตามหลกัเกณฑท่ี์ท่ี

ประชุม ทคอ.การศึกษากาํหนด 

ขอ้ 25 นกัศึกษาสามญัจะลงทะเบียนเขา้เรียนวิชาหน่ึงวิชาใดไดเ้พียงคร้ังเดียว 

ยกเวน้วิชาดงัน้ี   

 (1)  วิชาหลักและ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณี ท่ีกําหนดให้ เป็น          

วิชาบงัคบัตามหลกัสูตร ซ่ึงนักศึกษาอาจลงทะเบียนซํ้ าได ้หากผลการศึกษาไดต้ ํ่ากว่า “B” 
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โดยลงทะเบียนซํ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดี

คณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนซํ้าเกิน 2 คร้ังได ้

 (2) หมวดวิชาเอกหรือหมวดวิชาเลือก (กรณีหลักสูตรไม่มีหมวด

วิชาเอก) ไม่เกิน 2 วิชา ซ่ึงนกัศึกษาอาจลงทะเบียนซํ้ าไดอี้กคร้ังหน่ึง หากผลการศึกษา

คร้ังแรกไดต้ํ่ากวา่ “B” 

 (3)  วิชาเสริมพ้ืนฐานให้ลงทะเบียนซํ้ าได้จนกว่าจะได้ผลการศึกษา  

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีหลกัสูตรหรือท่ีสถาบนักาํหนด 

 (4)  วิชารหัส 5000 ท่ีลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตให้ลงทะเบียนซํ้ า

จนกวา่จะไดผ้ลการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานท่ีสถาบนักาํหนด 

 การกําหนดให้ลงทะเบียนซํ้ าตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามประกาศ    

ของสถาบนั 

          ในกรณีท่ีวิชาใดลงทะเบียนเรียนซํ้ า ให้นาํผลการศึกษาทั้งหมดมาใชใ้น

การคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียสะสม ยกเวน้กรณีการคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียสะสมตาม

ขอ้ 69 และขอ้ 83 (3) ให้นาํผลการศึกษาเฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียนคร้ังสุดทา้ยเท่านั้นมา

คาํนวณ 

           ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ผลการศึกษาเป็น “F” ในวิชาใดวิชาหน่ึงของ

หลกัสูตร จะไม่นาํหน่วยกิตวิชานั้นมานบัรวมในขอ้กาํหนดของหลกัสูตร แต่จะตอ้งนาํ

ผลการศึกษาของวิชานั้นมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียสะสมดว้ย 
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หมวด 5   

การเพิม่ การเพกิถอน และการเปลีย่นฐานะการลงทะเบียน 

ข้อ 26  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทซ่ึงข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของ

สถาบนัจะเพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือตํ่ากว่า 9 หน่วยกิตไม่ได ้และนกัศึกษา

สามญัระดบัปริญญาเอกซ่ึงข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของสถาบนัจะเพิกถอนวิชาเรียนใน

ภาคแรกใหเ้หลือตํ่ากวา่ 6 หน่วยกิตไม่ได ้

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้น

เขา้ศึกษาอาจอนุมติัให้เพิกถอนวิชาเรียนในภาคแรกให้เหลือตํ่ากว่า 9 หน่วยกิตสําหรับ

ระดบัปริญญาโท และ 6 หน่วยกิตสาํหรับระดบัปริญญาเอกได ้

ขอ้ 27  การเพ่ิมวิชาเรียน จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูแ้นะนาํ

โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  

 (1)  กรณีสอนแบบปกติ กระทาํไดภ้ายใน 2 สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิดภาค

การศึกษา 

 (2)  กรณีสอนแบบ Block Course กระทําได้หลังจากเร่ิมมีการเรียน   

การสอนวิชานั้นไปแลว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น 

 (3)  กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน กระทําได้ภายใน 1 สัปดาห์    

นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้น

เขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการเพ่ิมวิชาเรียนได ้ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาการ

เพ่ิมวิชาเรียนดงักล่าว นกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนใน

วิชาท่ีลงทะเบียนเพ่ิม 
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ข้อ 28 การเพิกถอนวิชาเรียน จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากอาจารย ์        

ผูแ้นะนาํ การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกาํหนดใหไ้ดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามท่ี

กําหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

           การเพิกถอนวิชาเรียนภายในกาํหนดจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี  

 (1)  กรณีสอนแบบปกติ ดาํเนินการภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วนัเปิด  

ภาคการศึกษา 

 (2)  กรณีสอนแบบ Block Course ดาํเนินการหลงัจากเร่ิมมีการเรียน

การสอนวิชานั้นไปแลว้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาในวิชานั้น 

 (3)  กรณีสอนแบบปกติในภาคฤดูร้อน ดาํเนินการภายใน 1 สัปดาห์ 

นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 

 หากการเพิกถอนดาํเนินการภายหลงัจากเวลาท่ีกาํหนด จะต้องไดรั้บ

อนุมติัจากคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูแ้นะนาํ ทั้งน้ี หากเป็นการสอนแบบ

ปกติ จะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ยของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หาก

เป็นแบบ Block Course  จะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ยของการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ 

 เม่ือนกัศึกษาเพิกถอนหลงักาํหนดวิชาใด จะบนัทึกผลการศึกษาของวิชา

นั้น ๆ เป็น “เพิกถอน” หรือ “W” 

 การเพิกถอนหลงักาํหนดนกัศึกษาจะไม่ไดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 

เวน้แต่กรณีท่ีถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างใดอย่างหน่ึง คือ การประกาศผลสอบท่ีมี

ผลกระทบต่อวิชาท่ีขอเพิกถอน กรณีเจ็บป่วยของนกัศึกษา โดยตอ้งเขา้รับการรักษาตวั

ในโรงพยาบาลหรือตอ้งไปปฏิบติังานตามคาํสัง่ของตน้สงักดั 
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 ขอ้ 29  การเปล่ียนฐานะวิชาเรียนจากเพ่ือหน่วยกิตเป็นเพ่ือร่วมฟัง หรือจากเพ่ือ

ร่วมฟังเป็นเพ่ือหน่วยกิตจะต้องได้รับอนุมติัจากอาจารยผ์ูแ้นะนําและอาจารยผ์ูส้อน    

วิชานั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบปกติจะต้องกระทําภายในวนัสุดท้ายของการเรียน       

การสอนภาคนั้น ๆ ในกรณีการสอนแบบ Block Course จะตอ้งกระทาํภายในวนัสุดทา้ย

ของการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ 

  ขอ้ 30  การเพ่ิม การเพิกถอน หรือการเปล่ียนฐานะวิชาเรียน จะมีผลก็ต่อเม่ือ

นกัศึกษาไดท้าํการลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

หมวด 6 

วทิยานิพนธ์ 

ขอ้ 31  นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท ผูไ้ดศึ้กษารายวิชาครบถว้นตามแผนท่ี

จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ จะตอ้งเสนอหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่าน

อาจารยผ์ูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารยผ์ูแ้นะนาํเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ

สอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัภายใน 2 ภาคการศึกษา 

(ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัจากภาคสุดทา้ยของการศึกษารายวิชาครบถว้น 

 สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนตามแผนท่ีไม่ตอ้งศึกษารายวิชา การเสนอหัวขอ้

และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรและ/หรือตามประกาศ

ของคณะ โดยจะตอ้งเสนอหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์

ผูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารยผ์ูแ้นะนาํเพ่ือพิจารณาดาํเนินการสอบหวัขอ้

และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัภายใน 2 ภาคการศึกษา   (ไม่นบัภาค

ฤดูร้อน) นบัตั้งแต่ภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  
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 ให้คณ บ ดีแต่งตั้ งอาจารย์ประจําห ลักสูตรเป็นอาจารย์ท่ีป รึกษ า

วิทยานิพนธ์หลกั โดยอาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจาํหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัดว้ยกไ็ด ้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนํา ควบคุมการค้นควา้และการเขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีจาํเป็นคณบดีอาจ

เปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้ามความเหมาะสม 

 หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดจะส้ินสภาพการเป็น

นักศึกษา เวน้แต่กรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีนักศึกษาเขา้

ศึกษาอาจสัง่การใหข้ยายระยะเวลาได ้

 หลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์แลว้ การแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

  ขอ้ 32 นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก เม่ือไดศึ้กษาวิชาหมวดต่าง ๆ ครบถว้น

ได้ส อบ คุณ ส ม บั ติ  (Qualifying Examination) และ /ห รือส อบ ขั้ น ต้น  (Preliminary 

Examination) ผ่านแลว้ตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรนั้น ๆ จะตอ้งเสนอหัวข้อและเค้า

โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผ่านอาจารย์ผู ้สอนวิชา

วิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารย์ผู ้แนะนําเพ่ือพิจารณาดําเนินการสอบหัวข้อ            

และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นบัภาค

ฤดูร้อน) นบัจากภาคท่ีสอบผา่น  

 สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนตามแผนท่ีไม่ตอ้งศึกษารายวิชา การเสนอหัวขอ้

และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรและ/หรือตามประกาศ

ของคณะ ทั้งน้ี จะตอ้งเสนอหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร โดยผ่านอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก หรืออาจารยผ์ูแ้นะนาํเพ่ือ

พิจารณาดาํเนินการสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัภายใน 
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2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นับจากภาคท่ีสอบคุณ สมบัติ  (Qualifying 

Examination) ผา่น   

 ให้คณบดีตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้ ง

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั โดยอาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําหรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้วยก็ได ้         

ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ ควบคุมการคน้ควา้และการ

เขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีจําเป็นคณบดีตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรอาจเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้ามความเหมาะสม 

 หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดจะส้ินสภาพการเป็น

นกัศึกษา เวน้แต่กรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาอาจสัง่การใหข้ยายระยะเวลาได ้

 หลงัจากได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แลว้ การแก้ไข

เปล่ียนแปลงหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ขอ้ 33  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ใหค้ณบดี

แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารยป์ระจาํหลักสูตรและ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา       
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)  

อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ และตอ้งเขา้สอบ

วิทยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง 

   ขอ้ 34  การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ให้

คณบดีตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

โดยอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบติั และผลงาน

วิชาการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษา  

 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(ถา้มี)  อาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ และตอ้ง

เขา้สอบวิทยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง   

ข้อ 35  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท     

(แผน ก)  ใหแ้บ่งการลงทะเบียนเป็นสองส่วน  

             การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาแผน ก1 ท่ีไม่ตอ้งศึกษา

รายวิชา ใหล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ไดต้ั้งแต่ภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียน

เป็นนกัศึกษา หรือ เม่ือสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผา่น 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาแผน ก2 ท่ีตอ้งศึกษารายวิชา 

ใหส้ามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของ

การเรียนรายวิชาปกติได ้ 
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         วิทยานิพนธ์ส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ตอ้งไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” กรณี

ไดผ้ลการศึกษาเป็น “U” จะตอ้งลงทะเบียนใหม่ในภาคถดัไป โดยตอ้งลงทะเบียนภายใน

หน่วยกิต จะตอ้งลงทะเบียนจนกว่าจะไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” การนบัหน่วยกิตให้นบั

เฉพาะภาคท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” เท่านั้น 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสอง 9 หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก1              

ใหล้งทะเบียนภายใน  2 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครง

วิทยานิพนธ์ และวนัท่ีสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) ผ่าน การ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสอง 9 หน่วยกิต นกัศึกษาแผน ก2 ใหล้งทะเบียนภายใน  2 

สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์  และวนัท่ี

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่าน (สําหรับหลักสูตรท่ีมีการ

กาํหนดให้สอบ) การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะท่ี

นักศึกษาเขา้ศึกษาและจะตอ้งชาํระค่าปรับตามขอ้บงัคับสถาบันบณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

ขอ้ 36 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหแ้บ่งการลงทะเบียนเป็น

สองส่วน โดยการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ให้ลงทะเบียนไดเ้ม่ือ

ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด โดยมีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 

3.00 และสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) ผ่านแลว้ โดยวิทยานิพนธ์    ส่วน

แรก (6 หน่วยกิต) ตอ้งไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” กรณีไดผ้ลการศึกษาเป็น “U” จะต้อง

ลงทะเบียนใหม่ในภาคถดัไป โดยตอ้งลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ นบัจากวนัประกาศ

ผลการศึกษาเป็น “U” การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) จะต้อง

ลงทะเบียนจนกว่าจะไดผ้ลการศึกษาเป็น “S” การนบัหน่วยกิตให้นบัเฉพาะภาคท่ีไดผ้ล

การศึกษาเป็น “S” เท่านั้น                   
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 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกสาํหรับแผนท่ีไม่ตอ้งศึกษา

รายวิชา ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ได้เม่ือสอบคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) ผา่นแลว้ 

 การลงท ะเบี ยน วิท ยานิ พ น ธ์ระดับ ป ริญ ญ าเอกใน ส่ วน ท่ี ส อง                  

ใหล้งทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครง

วิทยานิพนธ์  

 จาํนวนหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีสองในแต่ละภาคให้

เป็นไปตามขอ้ 23 (1) ส่วนการลงทะเบียนในภาคถดัไปใหล้งทะเบียนภายใน 1 เดือน นบั

จากวนัเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียน

ต่อเน่ืองกนัทุกภาคการศึกษาจนครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดในหลกัสูตร หากภาค

การศึกษาใดไม่สามารถลงทะเบียนได ้นกัศึกษาจะตอ้งลาพกัการศึกษาต่อคณบดีคณะท่ี

นักศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัการ

อนุมัติให้ลาพักให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  โดยไม่นับภาคฤดูร้อน      

และจะต้องกระทําก่อนวนัสุดท้ายของภาคการศึกษาท่ีจะขอลาพัก ในการลาพักการ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ดว้ย 

 การลงทะเบียนหลังกําหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะท่ี

นักศึกษาเขา้ศึกษาและจะตอ้งชาํระค่าปรับตามขอ้บงัคับสถาบันบณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 

ข้อ 37 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ต้องให้ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยใหผ้ลเป็น “IP” 
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   ขอ้ 38 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามขอ้ 35 หรือ ข้อ 36 เม่ือรวมกบัการ

ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือหน่วยกิตแลว้จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ 23 (1)  

   ข้อ  39 เม่ือนัก ศึกษ าลงทะเบี ยน วิท ยานิ พ น ธ์ระดับ ปริญ ญ าโท ห รือ

วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกครบถว้นตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แลว้ นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา โดยตอ้งชาํระค่ารักษา

สถานภาพภายในช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 

จนถึงภาคการศึกษาท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดแ้กไ้ขและไดรั้บการอนุมติัจาก

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ขอ้ 40  การแต่งตั้งและ/หรือการเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ใหค้ณะรายงานใหส้ถาบนั ทราบภายใน 2 สปัดาห์ 

นบัจากวนัท่ีแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลง 

ขอ้ 41 นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทอาจเปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนท่ีตอ้ง

ทาํวิทยานิพนธ์เป็นแผนท่ีไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ได้ โดยได้รับอนุมติัจากคณบดีตาม

คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

    การอนุมติัให้เปล่ียนแผนการศึกษาจากแผนท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์เป็น

แผนท่ีไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ ใหถื้อเป็นการอนุมติัใหย้ติุ “T” วิทยานิพนธ์โดยปริยาย 

ขอ้ 42 การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติั

จากคณบดีตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  การเพิกถอนภายใน 2 

สปัดาห์ นบัจากวนัสุดทา้ยของกาํหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ไดรั้บค่าหน่วยกิตคืน

ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการกาํหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั 
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ขอ้ 43 นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผนท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ท่ี

ไม่มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตอ้งมีผลการศึกษาเฉล่ียใน

หมวดวิชาหลกัครบทุกวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.30 และแต่ละวิชาตอ้งไม่ตํ่ากว่า “B” ในกรณีท่ี

หลกัสูตรกาํหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) จะตอ้ง

สอบประมวลความรู้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ส่วนนกัศึกษาสามญั

ระดบัปริญญาเอกจะสอบวิทยานิพนธ์ไดต่้อเม่ือผ่านการสอบอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร

ไดแ้ลว้  

            การสอบวิทยานิพนธ์ตอ้งประกาศสถานท่ีและวนัเวลาสอบโดยเปิดเผย

ต่อสาธารณะ 

ขอ้ 44  ผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้มีผล “S” (พอใจ) หรือ “U” (ไม่พอใจ) และ

ไม่นําผลการสอบไปคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ีย แต่ให้นับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบตาม

ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

ขอ้ 45 การวินิจฉัยตดัสินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือเสียงขา้ง

มาก หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนจะตอ้งลงนามในวิทยานิพนธ์นั้นดว้ย 

         ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือสาํเร็จการศึกษาจะตอ้งดาํเนินการ ดงันี

 ระดบัปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก1 (ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์) ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการ

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ

สถาบนั                           

          ระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทํา

วิทยานิพนธ์) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์



National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

94 

หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ หรือ

เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนาํเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของสถาบนั 

 ระดบัปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 1 (ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์) ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการ

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของสถาบนั 

อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

 ระดบัปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทาํวิทยานิพนธ์) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อย

ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

ของสถาบนั 

ขอ้ 46 นักศึกษาผูส้อบวิทยานิพนธ์ จะไดผ้ลการศึกษา “S” (พอใจ) เม่ือไดน้าํ

วิทยานิพนธ์ท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ตามจาํนวนเล่มท่ีสถาบนักาํหนดมาให้คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์อนุมติัและลงนาม และได้ดาํเนินการครบถว้นตามขอ้กาํหนดการสําเร็จ

การศึกษา โดยใหถื้อวา่วนัส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหค้ณะเป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 

 กรณีส่งวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนรายวิชา หากไม่

เพิกถอนวิชานั้น จะถือวนัส่งผลการศึกษาวิชาดงักล่าวเป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 
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หมวด 7 

การลาพกัการศึกษา 

ขอ้ 47  นักศึกษาสามญัจะลาพกัการศึกษาได ้  ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูแ้นะนาํไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยไม่นบัภาค

ฤดูร้อน และจะตอ้งกระทาํก่อนวนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ีจะขอลาพกั ในการลาพกั

การศึกษาตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพในภาคนั้น ๆ ดว้ย 

ขอ้ 48  นกัศึกษาสามญัระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโทจะ

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษาในภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และนกัศึกษา

สามญัระดบัปริญญาเอกจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาในปีการศึกษาแรกท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษา เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ี

นกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการศึกษากไ็ด 

ขอ้ 49 การอนุญาตใหน้กัศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนลาพกัการศึกษา ใหถื้อเป็น

การอนุมติัใหเ้พิกถอนวิชาเรียนโดยปริยาย 

ขอ้ 50 การนบัระยะเวลาศึกษาตามขอ้ 80 (7) และขอ้ 85 (5) ใหน้บัรวมเวลาท่ี

ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา และเวลาท่ีไม่ลงทะเบียนเขา้เรียนโดยไม่ไดล้าพกั

การศึกษาดว้ย 
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หมวด 8  

การเปลีย่นคณะ การเปลีย่นหลกัสูตร  และการโอนหน่วยกิต 

ขอ้ 51  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อาจขอเปล่ียนคณะหรือเปล่ียน

หลกัสูตรหรือการเปล่ียนในหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s 

Degree Program) ภายในสถาบนัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของสถาบนั 

ขอ้ 52  การเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลกัสูตรกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

 (1)   กระทาํในขณะท่ีเป็นนกัศึกษาสามญั 

 (2)   ไดศึ้กษาวิชาของหลกัสูตรเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 (3)   การเปล่ียนคณะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะเดิม และคณบดี   

  คณะใหม่ 

 (4)   การเปล่ียนหลกัสูตรภายในคณะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

 (5)   ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการรับโอนของแต่ละคณะหรือหลกัสูตร 

 (6)   ข้ึนทะเบียนการเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลกัสูตร โดยเสีย 

  ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสถาบนักาํหนด        

 นกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีขอเปล่ียนคณะหรือเปล่ียนหลกัสูตร

จะโอนหน่วยกิตไปนับในหลกัสูตรใหม่ได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยกิต    

รวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน โดยขออนุมติัจากคณบดีของคณะหรือคณบดีของหลกัสูตร

ใหม่ วิชาท่ีขอโอนนั้นจะตอ้งเป็นวิชาท่ีสอบไดม้าแลว้ไม่เกิน   5  ปี น ับแต่วนัสุดทา้ย

ของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน โดยเป็นรายวิชาท่ีสอบได้ผล

การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ “B” หรือเป็นรายวิชาท่ีได้ผลการศึกษา “S” และให้นําผล

การศึกษาของวิชาท่ีไดโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตร



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

97 

ใหม่ การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา           

ในหลกัสูตรใหม่แลว้ 

ขอ้ 53 การเปล่ียนหลกัสูตรในหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual 

Master’s Degree Program) กระทาํไดด้งัน้ี 

 (1)  กระทาํในขณะท่ีเป็นนกัศึกษาสามญั และตอ้งศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร

ใดหลกัสูตรหน่ึงของหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท 2 ปริญญา (Dual Master’s Degree 

Program)  

 (2)  การเปล่ียนหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากคณ บดีท่ี รับผิดชอบ

หลกัสูตรควบนั้น 

 (3)  การนบัหน่วยกิตและผลการศึกษา ใหน้บัหน่วยกิตและคาํนวณผล

การศึกษาเฉล่ียสะสมของรายวิชาท่ีได้จากการลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลกัสูตรเดิม

ทั้งหมด โดยนํามาบนัทึกในระบบทะเบียนการศึกษาไวใ้นหลกัสูตรท่ีขอเปล่ียนตาม   

ภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเข้าเรียนจากหลกัสูตรเดิม ต่อเน่ืองด้วยรายวิชาของ

หลกัสูตรท่ีขอเปล่ียน 

ขอ้ 54 นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจากคณะหรือ

หลกัสูตรใดในสถาบนัแลว้ประสงคจ์ะเขา้ศึกษาในหลกัสูตรอ่ืนในระดบัเดียวกนัหรือต่าง

ระดบักนัใหแ้ต่ละคณะพิจารณารับเขา้ศึกษาไดเ้ป็นรายกรณี ทั้งน้ี เง่ือนไขในการรับเขา้

ศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของแต่ละคณะ 

ข้อ 55 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม่ตามความในข้อ  54      

อาจขอโอนหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรเดิมในสถาบันมานับรวมในคณะหรือ

หลักสูตรใหม่ได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรของคณะ        



National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

98 

หรือหลกัสูตรใหม่ โดยขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา วิชาท่ีขอโอน

นั้นจะตอ้งเป็นวิชาท่ีสอบไดม้าแลว้ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาตาม

ปฏิทินการศึกษาของสถาบนั โดยเป็นรายวิชาท่ีสอบไดผ้ลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบั “B” 

หรือเป็นรายวิชาท่ีไดผ้ลการศึกษา “S” และใหน้าํผลการศึกษาของวิชาท่ีไดโ้อนหน่วยกิต

มาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตรใหม่ การโอนหน่วยกิตให้ยื่นคาํร้อง

ต่อคณบดีหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรใหม่แลว้ 

ขอ้ 56 นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในหลกัสูตรหรือคณะใดของสถาบนั ซ่ึงไดล้าออก

หรือส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาของสถาบนั เม่ือไดรั้บการคดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษาสามญัของสถาบนั อาจขอโอนหน่วยกิตท่ีไดศึ้กษาในหลกัสูตรเดิมในสถาบนั

มานับรวมในคณะหรือหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยกิตตาม

หลกัสูตรของคณะหรือหลกัสูตรใหม่ โดยขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้

ศึกษา วิชาท่ีขอโอนนั้นจะตอ้งเป็นวิชาท่ีสอบไดม้าแลว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากวนัสุดทา้ย

ของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบนั เป็นรายวิชาท่ีสอบไดผ้ลการศึกษาไม่

ตํ่ากว่าระดบั “B” หรือเป็นรายวิชาท่ีไดผ้ลการศึกษา “S” และใหน้าํผลการศึกษาของวิชา

ท่ีไดโ้อนหน่วยกิตมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในคณะหรือหลกัสูตรใหม่ การโอนหน่วย

กิตใหย้ื่นคาํร้องต่อคณบดีหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรใหม่แลว้ 

ขอ้ 57 นักศึกษาสามญัสามารถขอโอนหน่วยกิตในขณะเป็นนักศึกษาสมทบ

ของสถาบนัมานบัรวมในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาไดต้ามเกณฑข์อ้ 56  

           นักศึกษาสมทบพิเศษ หรือนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลงความ

ร่วมมือทางการศึกษา ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นและได้รับอนุมัติให้เปล่ียนสภาพเป็น

นกัศึกษาสามญัให้สามารถโอนหน่วยกิตท่ีมีผลการศึกษาเป็นไปตามเง่ือนไขมานบัรวม

ในหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาได ้ 
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ข้อ 58 นักศึกษาสามัญของสถาบันท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนตาม

คาํแนะนาํของอาจารยผ์ูแ้นะนาํและโดยอนุมติัของคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา 

ให้นบัหน่วยกิตในวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ไปเรียนจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนตามประกาศ

ของสถาบนั หรือสถาบนัอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนั มาเป็นหน่วยกิตตาม

หลกัสูตรของสถาบันได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับปริญญาโท และ 24 หน่วยกิต

สาํหรับปริญญาเอก  

 การคิดหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือนับ

หน่วยกิตตามหลกัสูตรของสถาบนั ให้นบั 1 หน่วยกิตมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง 

และผลการศึกษาท่ีไดใ้ห้นับหน่วยกิตและนาํมาคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียตามระบบ   

การคาํนวณของสถาบนั 

ขอ้ 59 นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบตัรบณัฑิตหรือปริญญาในระดบั

เดียวกนัในสถาบนัการศึกษาอ่ืนซ่ึงสถาบนัรับรองหรือการศึกษานอกระบบซ่ึงมีประกาศ

การเทียบรายวิชากบัหลกัสูตรของสถาบนั อาจขอโอนหน่วยกิตเพ่ือนบัรวมในหลกัสูตร

ไดไ้ม่เกิน   12   หน่วยกิตสาํหรับประกาศนียบตัรบณัฑิตและปริญญาโท และไม่เกิน 24 

หน่วยกิตสาํหรับปริญญาเอก โดยขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา              

      วิชาท่ีจะพิจารณารับโอนหน่วยกิตตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมีเน้ือหาวิชาและ

ระดบัความรู้ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของสถาบนั และจะตอ้งเป็นวิชา

ท่ีสอบไดม้าแลว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากวนัสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  

 ผลการศึกษาของวิชาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหรั้บโอนหน่วยกิตนั้น ไม่นาํมา

คิดในการคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ีย  การบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บโอนให้บนัทึกตามการ

เทียบรายวิชาของสถาบนั และการบนัทึกผลการศึกษาใหแ้สดงผลการศึกษา “TR” 
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ข้อ 60 ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการโอนหน่วยกิตวิชาต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาใน

หลกัสูตรระดบัหน่ึงไปนับในหลกัสูตรระดับอ่ืนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสถาบัน

กาํหนด 

หมวด 9 

การปรับสภาพ 

ขอ้ 61 นกัศึกษาสามญัในระดบัปริญญาเอก อาจขอใหส้ถาบนัพิจารณาปรับ

สภาพเป็นนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท หรือนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโทท่ีมีผล

การเรียนดี อาจขอใหส้ถาบนัพิจารณาปรับสภาพเป็นนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอกได้

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสถาบนักาํหนด 

       อธิการบดีตามคาํแนะนาํของรองอธิการบดีและคณบดี อาจสั่งการใหป้รับ

สภาพนกัศึกษาตามวรรคหน่ึงได ้

หมวด 10  

ผลการศึกษา 

 ขอ้ 62 ผลการศึกษา ไดแ้ก่ ผลรวมของการทดสอบ การทาํแบบฝึกหดั การเขียน

รายงาน การสอบ การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีอาจารย์

ผูส้อนกาํหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์และวิชาการคน้ควา้อิสระ 

ขอ้ 63 ผลการศึกษาตามขอ้ 62 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1)  หมวดวิชาต่าง ๆ ซ่ึงระบุไว้ในหลักสูตร แสดงผลการศึกษา

ออกเป็นขั้นต่าง ๆ และมีค่าเฉล่ียต่อหน่ึง หน่วยกิตดงัต่อไปนี 

A   =    4.0       หมายถึง   Excellent (ดีเยี่ยม)                                            

A-  =    3.7       หมายถึง   Very good (ดีมาก)                      
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B+ =    3.3       หมายถึง   Good (ดี)   

B   =    3.0        หมายถึง   Fairly good (ดีพอใช)้ 

B-  =    2.7        หมายถึง   Almost good (เกือบดี)  

C+  =    2.3       หมายถึง   Fair (พอใช)้   

C    =    2.0       หมายถึง    Almost Fair (เกือบพอใช)้ 

C-   =    1.7      หมายถึง   Poor (ไม่พอใช)้   

D    =   1.0       หมายถึง   Very poor (ใชไ้ม่ได)้  

F     =    0         หมายถึง   Failure (ตก)   

W           หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)                             

I           หมายถึง    Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)                                       

S           หมายถึง Satisfactory (พอใจ)  

U            หมายถึง      Unsatisfactory (ไม่พอใจ)         

AU            หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)                                  

P            หมายถึง Pass (ผา่น)  

IP           หมายถึง In Progress (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ)     

T           หมายถึง Terminated (ใหย้ติุ)                          

TR           หมายถึง  Transfer, work with which there  is no comparable 

                                            grade  (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 

 (2)   การลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังใหแ้สดงผลการศึกษาเป็น “S” หรือ “U” 

แลว้แต่กรณี การบันทึกผลการศึกษาในบตัรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณี    

ผลการศึกษาพอใจ “S” จะบนัทึกผลการศึกษาเป็น “AU” ในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ 

“U” จะไม่บนัทึกการลงทะเบียนวิชานั้น 
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 (3)  การสอบประมวลความรู้ให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” 

หรือ “F” “ตก” แลว้แต่กรณี 

 (4)  วิทยานิพนธ์ หรือวิชาอ่ืนตามประกาศของสถาบันท่ีใช้วิธีการ

ทดสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 62 ใหแ้สดงผลการศึกษาดงัน้ี 

  ในกรณีผลการศึกษา “S” บนัทึกผลการศึกษาเป็น “S” 

  ในกรณีผลการศึกษา “U” บนัทึกผลการศึกษาเป็น  “U” 

 (5)  วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้แสดงผลการศึกษาและ

คาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียเช่นเดียวกบัรายวิชาปกติ 

ขอ้ 64 อาจารยผ์ูส้อนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา 

โดยจะตอ้งใหผ้ลการศึกษาแก่นกัศึกษาภายใน 30 วนั หรือ 50 วนั  นบัจากวนัสุดทา้ยของ

การสอบตามประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบนัในภาคการศึกษานั้นๆกรณีสอนแบบ

ปกติ หรือนบัจากวนัสอบไล่วิชานั้นๆกรณีสอนแบบ  Block Course 

       การส่งผลการศึกษาให้ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยมาตรการการส่งผลการศึกษา หากอาจารยผ์ูส้อนไม่

ส่งผลการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด ให้อธิการบดีดําเนินการตามข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยมาตรการการส่งผลการศึกษา 

 การให้ผลการศึกษา “I” เกิน กว่า ก่ึ งห น่ึ งของจําน วน นักศึกษ าท่ี

ลงทะเบียนให้ถือว่าไม่มีการส่งผลการศึกษา ยกเวน้การให้ผลการศึกษาวิชาการคน้ควา้

อิสระและวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและอาจารยผ์ูส้อนไม่ให้ผลการศึกษา         

ใหถื้อวา่มีผลการศึกษาเป็น “F” 
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 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร อธิการบดีตามคาํแนะนํา

ของรองอธิการบดีและคณบดีคณะท่ีเปิดสอนวิชานั้น อาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล

เพ่ือพิจารณาใหผ้ลการศึกษาวิชาท่ีไม่ไดส่้งผลการศึกษา 

ขอ้ 65 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิตวิชาหน่ึงวิชาใดจะตอ้งมีเวลา

เรียนวิชานั้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของชัว่โมงเรียนทั้งหมด ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและ

มีเหตุผลสมควร คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาอาจอนุมติัใหย้กเวน้ไดเ้ป็นรายกรณี โดย

ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน ทั้งน้ี จะตอ้งมีเวลาเรียนในวิชานั้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

60 มิฉะนั้นใหถื้อวา่มีผลการศึกษาเป็น “F” 

ข้อ 66 ในกรณี ท่ีได้ผลการศึกษาเป็น “I” นักศึกษาจะต้องทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายให้เสร็จส้ินภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีอาจารยส่์งผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ 

มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี จะขยาย

เวลาไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

          ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร รองอธิการบดีตามคาํแนะนาํ

ของคณบดีของคณะท่ีเปิดสอนวิชานั้น อาจขยายเวลาการแกผ้ลการศึกษา “I”ออกไปอีก

ไดเ้ป็นรายกรณีโดยนกัศึกษาตอ้งมีเหตุจาํเป็น ดงัน้ี 

 (1)  กรณีเจบ็ป่วยของนกัศึกษาโดยตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 

(2)  กรณีไดรั้บอนุมติัจากคณบดีให้เล่ือนการสอบไล่ประจาํภาค และคณะจดั

ให้ไปสอบภาคการศึกษาอ่ืน ซ่ึงเลยกาํหนดการแกผ้ลการศึกษา “I” ของภาคท่ีขอเล่ือน 

โดยภาคท่ีขอเล่ือนสอบให้เล่ือนไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นบัภาคฤดูร้อน) นบัจาก

ภาคท่ีลงทะเบียนเขา้เรียน 
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   ข้อ 67 ในกรณี ท่ีนักศึกษาทุจริตในการสอบไล่ตามข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา ใหผ้ลการศึกษาวิชานั้นเป็น “F” 

ขอ้ 68 การคาํนวณผลการศึกษาเฉล่ียในแต่ละภาคการศึกษา ใหค้าํนวณจากผล

การศึกษาของทุกวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเวน้

วิชาในหมวดเสริมพ้ืนฐานและวิชาอ่ืน ๆ ตามขอ้กาํหนดของแต่ละหลกัสูตรหรือตาม

ประกาศของสถาบนั 

หมวด 11 

การสอบประมวลความรู้ 

   ข้อ  69  นั ก ศึ ก ษ าส ามัญ ระ ดับ ป ริญ ญ าโท  จะส อ บ ป ระ ม วล ค วาม รู้ 

(Comprehensive Examination) ได ้กต่็อเม่ือไดศึ้กษาวิชาหลกัและ/หรือวิชารหสั 6000 ใน

กรณีท่ีกาํหนดเป็นวิชาบังคบัตามหลกัสูตร คิดเป็นผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 

3.00 และเป็นไปตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการ

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ข้อ 70 ในกรณีท่ีนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยงัไม่ทราบผลการศึกษา

ครบถว้น คณบดีอาจพิจารณาอนุมติัให้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิสมคัรสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ไดเ้ป็นรายกรณี 

        ในกรณีท่ีทราบผลการศึกษาครบถว้นแลว้ หากผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่

ถึง 3.00 หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว ้ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้นั้น

เป็น “โมฆะ” 
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ข้อ 71 ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หากการ

สอบแบ่งออกเป็นหลายหมวด หากนกัศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหน่ึง ในการสอบ

คร้ังต่อไปคณะอาจใหส้อบเฉพาะหมวดท่ีสอบตกได ้

ข้อ 72 นักศึกษาสามัญระดับปริญ ญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า (Oral 

Examination) เม่ือศึกษารายวิชาครบถว้นตามข้อกาํหนดของหลกัสูตรมีผลการศึกษา

เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และเม่ือสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) 

ไดผ้่านแลว้ ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้มีการสอบประมวลความรู้(Comprehensive 

Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination) 

ข้อ 73 ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีท่ีหลักสูตร

กาํหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สอบคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) สอบขั้นตน้ (Preliminary Examination) สอบปากเปล่า (Oral 

Examination) หรือการสอบอย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผูมี้สิทธิสอบ

จะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรนั้น ๆ หรือตามประกาศของคณะ   

หมวด 12  

กรรมการสอบประมวลความรู้ 

   ข้อ 74 ให้คณบดีแต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination)  

สอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) สอบขั้นตน้ (Preliminary Examination) หรือ

การสอบอ่ืนใดตามประกาศของคณะ 
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ขอ้ 75 คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามขอ้ 74 ให้ประกอบดว้ยประธาน

กรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ยกเวน้คณะกรรมการสอบปากเปล่า

แต่ละชุดตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

ขอ้ 76 การวินิจฉัยตดัสินของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก หากคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 77 คณบดีอาจเปล่ียนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตามขอ้ 74 ไดต้าม

ความเหมาะสม 

ข้อ 78 การปฏิบัติตามข้อ 74 ถึงข้อ 77 ให้เป็นไปตามคําแนะนําของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรของแต่ละหลกัสูตร หรืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

หมวด 13 

สภาพรอพนิิจและการส้ินสภาพการเป็นนักศึกษา 

ขอ้ 79 นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอกจะอยู่ในสภาพรอพินิจ

เม่ือผลการศึกษารวมของทุกวิชาเม่ือส้ินภาคนั้น ๆ (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) ไดผ้ลการศึกษา

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.70 

ขอ้ 80 นกัศึกษาส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  สาํเร็จการศึกษา  

 (2)  ตาย 

 (3)  ยื่นใบลาออกและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

 (4)   คะแนนรวมของวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคหน่ึง

ภาคใดตั้งแต่ 9 หน่วยกิตข้ึนไป ไดผ้ลการศึกษาเฉล่ียตํ่ากว่า 2.00 สาํหรับนกัศึกษาระดบั
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ประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโท หรือตํ่ากว่า 2.50 สําหรับนักศึกษาระดบั

ปริญญาเอก 

 (5)    อยูใ่นสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั ยกเวน้ภาคฤดูร้อน 

 (6)   ไม่ลงทะเบียนเขา้เรียนติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ยกเวน้ภาคฤดูร้อน 

โดยมิได้รับอนุมติัจากคณบดีให้ลาพกัการศึกษา ยกเวน้เม่ือลงทะเบียนครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแลว้และมีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00  

 (7)   ศึกษาไม่สาํเร็จภายในระยะเวลาดงัน้ี  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษาไม่สําเร็จภายในระยะเวลา 3 ปี 

 ระดบัปริญญาโท ศึกษาไม่สาํเร็จภายในระยะเวลา 5 ป 

 ระดบัปริญญาเอกท่ีรับผูส้ําเร็จปริญญาโทเขา้ศึกษาต่อ ศึกษาไม่สําเร็จ

ภายในระยะเวลา 6 ปี  

 ระดบัปริญญาเอกท่ีรับผูส้ําเร็จปริญญาตรีเขา้ศึกษาต่อ ศึกษาไม่สําเร็จ

ภายในระยะเวลา 8 ปี 

 การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับตั้ งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

         ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและมีเหตุผลสมควร อธิการบดีตามคาํแนะนาํของ

รองอธิการบดีและคณบดีคณะท่ีนักศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา อาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลา

การศึกษาตามวรรคหน่ึงไดโ้ดยมีเง่ือนไขตามท่ีสถาบนักาํหนด 

 (8)  สถาบันสั่งให้ลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามข้อบังคับ

สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา หรือตามระเบียบของสถาบนั
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 (9)  ในการศึกษาระดับปริญญาเอก เม่ือลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิต 

ครบถว้นแลว้ตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรในสาขาวิชานั้นและมีผลการศึกษาเฉล่ียสะสม

ตํ่ากวา่ 3.00 

 (10)  สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/หรือสอบขั้นต้น 

(Preliminary Examination) ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ไม่ผ่าน

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของหลกัสูตรหรือตามประกาศของคณะ 

 (11) ไม่เสนอหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ตามขอ้ 31 และขอ้ 32  

ขอ้ 81 นกัศึกษาสมทบ ส้ินสภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือเสร็จส้ินการศึกษาแต่ละ

วิชาท่ีได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา เวน้แต่ในกรณีท่ีนักศึกษาสมทบได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเขา้เรียนตามประกาศของสถาบนั หรือตามขอ้ตกลง

พิเศษระหวา่งสถาบนัและสถาบนัอ่ืน 

 นักศึกษาสมทบพิเศษ ส้ินสภาพการเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษเม่ือได้

เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัของสถาบนั หรือเม่ือสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีแลว้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นท่ีจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัของสถาบนั

ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 14 (2)  

           นกัศึกษาสมทบพิเศษตามขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา การส้ิน

สภาพการเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 
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หมวด 14 

การสําเร็จการศึกษา 

   ขอ้ 82 นกัศึกษาสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตเม่ือไดป้ฏิบติั

ครบถว้นตามขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

 (1)  ศึกษาครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

 (2)  มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

ขอ้ 83 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทเม่ือไดป้ฏิบติัครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  มีความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษ

อยา่งอ่ืน ตามมาตรฐานท่ีสถาบนักาํหนด  

 (2)  ศึกษาครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร และมีผลการศึกษา

ของทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิตตามหลกัสูตรเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

 (3)  ได้ผลการศึกษาของวิชาหลกัและ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีท่ี

กาํหนดไวเ้ป็นวิชาบงัคบัตามหลกัสูตร มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

 (4)  สอบประมวลความรู้ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ไดผ้ล “P” (ผา่น)       

 (5)  ส อ บ ป าก เป ล่ า  (Oral Examination) ใน ก รณี ท่ี กําห น ด ไว้ใน

หลกัสูตร ไดผ้ล “P” (ผา่น) 

 (6)  กรณีท่ีนักศึกษาเรียนแผนท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ 

ไดผ้ล “S” และส่งวิทยานิพนธ์แลว้ตามขอ้ 46  

 (7)  ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพต์ามขอ้ 45               
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 (8)  กรณีนกัศึกษาเรียนแผน ข รายงานวิชาการคน้ควา้อิสระหรือส่วน

หน่ึงของรายงานวิชาการคน้ควา้อิสระตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ี

สืบคน้ได ้

   ขอ้ 84 นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกเม่ือไดป้ฏิบติัครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษาตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขท่ีสถาบนักาํหนด 

 (2)  ศึกษาครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร ซ่ึงในการนับ      

หน่วยกิตจะนบัหน่วยกิตตามท่ีระบุไวใ้น (1) ดว้ยมิได ้แต่อาจนับรวมหน่วยกิตสําหรับ

ระดบัปริญญาโทเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิตสาํหรับระดบัปริญญาเอกไดต้ามท่ีกาํหนด

ไวใ้นหลกัสูตร 

 (3)  กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกาํหนดให้เรียนรายวิชา มีผล

การศึกษาของทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนเพ่ือหน่วยกิตตามหลกัสูตรเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า

กวา่ 3.00 

 กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกาํหนดไม่ตอ้งเรียนรายวิชา จะตอ้ง

ไดผ้ลการศึกษาวิทยานิพนธ์ “S” ตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร  

 (4)  ส อบ คุณ ส มบั ติ  (Qualifying Examination) และ /ส อบ ขั้ น ต้น

(Preliminary Examination) ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ไดผ้ล “P”(ผา่น) 

 (5)    ส่งวิทยานิพนธ์ตามขอ้ 46 

 (6)   ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพต์ามขอ้ 45  
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หมวด 15 

เกยีรตินิยม 

   ข้อ 85 นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ    

เกียรตินิยม ตอ้งมีผลการศึกษาและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.75 ข้ึนไป 

 (2)  สอบไดไ้ม่ตํ่ากว่าระดบั “B” ในทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียนและ

ตอ้งไม่มีผลการศึกษา “U” 

 (3)  ตอ้งไม่มีการขอโอนหน่วยกิตจากหลกัสูตรภายนอกสถาบนัมานบั

รวมในหลกัสูตรของสถาบนั เวน้แต่กรณีการไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาอ่ืนตามขอ้ 58  

 (4)  ต้องไม่มีผลการสอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่า “ตก”       

โดยในกรณีท่ีคณะมีการประกาศผลการสอบเป็นหลายส่วนจะตอ้งไดผ้ลการสอบเป็น 

“ผา่น” ทุกส่วนในการสอบคร้ังเดียวกนั 

 (5)  สําเร็จการศึกษาในกําหนด 3 ปี ในกรณีท่ีข้อกาํหนดการศึกษา

กําหนดให้ศึกษาไม่เกิน 45 หน่วยกิต หรือสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีคร่ึงในกรณี

ขอ้กาํหนดการศึกษากาํหนดใหศึ้กษาเกินกวา่ 45 หน่วยกิต หรือสาํเร็จการศึกษาภายใน 4 

ปีในกรณีท่ีทาํวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีนักศึกษาข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาสามญั 

 (6)  ตอ้งไม่เคยไดรั้บโทษผิดวินยัตามขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา 
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หมวด 16 

การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา 

ข้อ 86 นักศึกษาจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมติัประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จากสภาสถาบนั เม่ือไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1)  สาํเร็จการศึกษาตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร              

 (2)  ชําระหน้ีสินทั้ งหมดและปฏิบัติตามพันธกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ต่อ

สถาบนัในฐานะนกัศึกษาสามญัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 (3)  ชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีสถาบนักาํหนดครบถว้นแลว้                

 (4)  ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสอบสวนทางวินยันกัศึกษา 

 (5)  ไม่อยูใ่นระหวา่งรับโทษทางวินยันกัศึกษาอยา่งร้ายแรง  
                   

บทเฉพาะกาล 

   ขอ้ 87 ให้บรรดาประกาศ หรือคาํสั่งท่ีออกตามขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อบังคับ

วิทยาลยันานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2555 

รวมถึงหลกัเกณฑอ์นัเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของสถาบนัยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่

ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีจนกวา่จะไดมี้การออกประกาศ คาํสั่ง หรือหลกัเกณฑใ์หม่ตาม

ขอ้บงัคบัน้ี  

   ขอ้ 88 ไม่ให้นาํความในขอ้ 52 วรรคสอง ขอ้ 55 ขอ้ 56 และขอ้ 85 (3) แห่ง

ขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบันักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนหรือไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหลกัสูตร

ก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใหน้กัศึกษาดงักล่าวปฏิบติัตามความในขอ้ 
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47 วรรคสอง ขอ้ 51 ขอ้ 52 และขอ้ 81 (3) แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม   

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 
 

 

ลงนาม  (จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

(รองศาสตราจารย ์ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

นายกสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สาํเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก   

                                         

 โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสําหรับนกัศึกษา

สามัญ ท่ี จะสํ าเร็จการศึกษ าระดับ ป ริญ ญ าเอก  เพ่ื อให้ส อดคล้องกับ ประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

 อาศัยอําน าจตามความใน มาตรา 19 แห่ งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 80 (1)         

แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557 และมติ     

ท่ีประชุมสภาสถาบนั คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559  จึงกาํหนดเกณฑค์วามรู้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 

เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก” 
 

ขอ้ 2   ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 

       “คะแนน NIDA EPT (English Proficiency Test)” หมายความว่า คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีศูนยพ์ฒันาและบริการดา้นภาษาและการ

ส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสารดาํเนินการจดัสอบ 
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 “คะแนน TOEFL” หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ  

ท างภ าษ าอังกฤษ  TOEFL paper-based ห รือ  TOEFL computer-based ห รือ  TOEFL 

internet-based หรือ TOEFL ITP ท่ีเทียบเท่ากบั TOEFL paper-based 

 “คะแนน IELTS” หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ IELTS (Academic) 

 “คะแนน หลักสูตรอบรม Intensive English” หมายความว่า คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษหลงัผ่านการอบรมหลกัสูตร Intensive 

English I และ II ท่ีศูนยพ์ฒันาและบริการดา้นภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการ

ส่ือสารดาํเนินการจดัสอบ 

ขอ้ 4   นักศึกษาสามัญจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได้

ต่อเม่ือไดผ้ลคะแนนตามเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

  (1)   หลกัสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ไดผ้ลคะแนน TOEFL ในการสอบ

แบบ Paper-based ตั้ งแต่  530 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based ได้ผล

คะแนนตั้ งแต่ 193 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet–based (IBT) ได้ผลคะแนน

ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน IELTS ตั้ งแต่ระดบั 5.5 ข้ึนไป หรือได้ผลคะแนน 

NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้ งแต่ 750 ข้ึนไป ทั้ งน้ี ผลการสอบต้องไม่เกิน     

2 ปี นบัถึงวนัยื่นผลคะแนน 

  (2)   หลกัสูตรปริญญาเอกภาษาไทย ไดผ้ลคะแนน TOEFL ในการสอบ

แบบ Paper-based ตั้ งแต่  500 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based ได้ผล

คะแนนตั้ งแต่ 173 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet–based (IBT) ได้ผลคะแนน
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ตั้งแต่ 61 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน IELTS ตั้งแต่ระดบั 5.0 ข้ึนไป หรือ ไดผ้ลคะแนน 

NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้ งแต่ 650 ข้ึนไป หรือผ่านการอบรมหลกัสูตร 

Intensive English I และ II โดยไดผ้ลคะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนข้ึนไป ทั้งน้ี ผลการสอบ

ตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่นผลคะแนน  

ขอ้ 5  การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเวน้

ลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการ

ส่ือสาร 

ขอ้ 6  หากหลกัสูตรใดกาํหนดเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษของผูเ้ขา้ศึกษาสูงกว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ 4 ใหใ้ชเ้กณฑท่ี์หลกัสูตรกาํหนด 
 

 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก 

(ฉบับที ่2) 

................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสําหรับ

นักศึกษาสามญัท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤในสถาบนัอุดมศึกษา 

ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับขอ้ 80 (1)         

แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557 และมติ

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 19 

กรกฎาคม 2560 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จึงกาํหนดเกณฑก์ารสอบวดัความรู้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ใหป้ระกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/1 แห่งประกาศสถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก 

ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  

  “ขอ้ 4/1 นักศึกษาท่ีจะไดรั้บการยกเวน้เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ ตาม

ขอ้ 4 ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
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  (1)  กรณีเขา้ศึกษาในแผนการศึกษาท่ีรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง ในหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน

เป็นภาษาองักฤษ  โดยสาํเร็จการศึกษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี นบัถึงวนัเปิดภาคการศึกษาแรก

ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา       

  (2)  กรณีเขา้ศึกษาในแผนการศึกษาท่ีรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โท   ตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ  โดยสําเร็จการศึกษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวนัเปิดภาคการศึกษาแรก      

ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  และตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.25”  

 

 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง เกณฑ์การสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท 

   

    โดยท่ี เป็นการสมควรกําหนดเกณฑ์ว ัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง นโยบายยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษ    ในสถาบนัอุดมศึกษา  

 อาศัยอําน าจตามความใน มาตรา 19 แห่ งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบัมติท่ีประชุมสภา

สถาบนั คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 จึงกาํหนดเกณฑ์การสอบวดัความรู้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 

เกณฑก์ารสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาโท” 

ขอ้ 2   ให้ใชป้ระกาศฉบบัน้ีสาํหรับนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษา

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 

 “ค ะ แ น น  NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)”

หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีศูนยพ์ฒันาและ

บริการดา้นภาษาและการส่ือสาร คณะภาษาและการส่ือสารดาํเนินการจดัสอบ 
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  “คะแนน TOEFL” หมายความวา่ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ

ทางภาษาองักฤษ TOEFL paper-based หรือ TOEFL computer-based หรือ TOEFL 

internet-based หรือ TOEFL ITP ท่ีเทียบเท่ากบั TOEFL paper-based 

 คะแนน IELTS” หมายความวา่ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ

ทางภาษาองักฤษ IELTS (Academic) 

ขอ้ 4   ผู ้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบ

ภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

  (1)  นักศึกษาท่ีต้องใช้คะแนนสอบภาษาองักฤษเพ่ือประกอบการยื่น

สมคัรสอบสัมภาษณ์  ในการเขา้ศึกษาในสถาบัน ตอ้งมีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ 

NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้ งน้ี 

คะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าใหเ้ป็นไปตามท่ีแต่ละหลกัสูตรกาํหนด 

  (2)  นักศึกษาท่ีไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่น

สมัครสอบสัมภาษณ์  ในการเข้าศึกษาในสถาบันนักศึกษาจะต้องมีผลการสอบ

ภาษาองักฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดง

ก่อนการขอสาํเร็จการศึกษา 

ขอ้ 5   ผลคะแนนสอบภาษาองักฤษตามประกาศฉบบัน้ี กาํหนดอายุผลคะแนน 

ดงัน้ี 

  -  ผลการสอบ NIDA TEAP จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัยื่น 

  -  ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่น 
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ขอ้ 6   การศึกษารายวิชาภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  หรือการยกเวน้

ลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษา และการ

ส่ือสาร 

 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   เกณฑ์การสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดบัปริญญาโท 

(ฉบับที ่2) 

................................... 
 

  โด ย ท่ี เป็ น ก ารส ม ค วรแก้ไข เพ่ิ ม เติ ม เกณ ฑ์ การส อ บ วัด ค วาม รู้

ภาษาองักฤษสาํหรับผูจ้ะเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 และมติสภาสถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560  สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จึงกาํหนดเกณฑก์ารสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับผูจ้ะ

เขา้ศึกษา ในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ใหป้ระกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 4/1 แห่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ เร่ือง เกณฑก์ารสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบั

ปริญญาโท ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559  

  “ขอ้ 4/1  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการยกเวน้เกณฑก์ารสอบภาษาองักฤษตาม

ขอ้ 4 ตอ้ง เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง ในหลกัสูตรท่ีจดัการเรียน       
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การสอนเป็นภาษาองักฤษ  โดยสําเร็จการศึกษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวนัเปิดภาค

การศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา” 

 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก 

(ฉบับที ่3) 

................................... 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมเกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับ

นักศึกษาสามญัท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศ

คณ ะกรรมการการอุดมศึกษ า เร่ือง น โยบ ายยกระดับมาตรฐาน ภาษ าอังกฤษ                   

ในสถาบนัอุดมศึกษา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 80 (1)        

แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557 และมติ ทคอ. 

ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560  จึงกําหนดเกณฑ์ความรู้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 

เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก (ฉบบัท่ี 3)” 

ขอ้ 2   ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
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ขอ้ 3   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 4(3) แห่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก 

ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 

 (3)  หลกัสูตรปริญญาเอกท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ   

ท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ ได้ผลคะแนน TOEFL ในการสอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500   

ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based ไดผ้ลคะแนนตั้งแต่ 173 ข้ึนไป หรือใน

การสอบแบบ Internet–based (IBT) ไดผ้ลคะแนนตั้ งแต่ 61 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน 

IELTS ตั้ งแต่ระดับ 5.0 ข้ึนไป หรือ ได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency 

Test) ตั้ งแต่ 650 ข้ึนไป หรือผ่านการอบรมหลกัสูตร Intensive English I และ II โดย

ไดผ้ลคะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนข้ึนไป ทั้งน้ี ผลการสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่นผล

คะแนน 

 

 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2561 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสามัญระดบัปริญญาเอก 

(ฉบับที่ 4) 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับ

นักศึกษาสามญัท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศ

คณ ะกรรมการการอุดมศึกษ า เร่ือง น โยบ ายยกระดับมาตรฐาน ภาษ าอังกฤษ                   

ในสถาบนัอุดมศึกษา 

 อาศัยอําน าจตามความใน มาตรา 19 แห่ งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 80 (1)         

แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557  และมติ ทคอ. 

ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  จึงกําหนดเกณฑ์ความรู้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์         

เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก (ฉบบัท่ี 4)” 

ขอ้ 2  ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามญัระดบัปริญญาเอก ลงวนัท่ี 27 

ธันวาคม 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
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เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาสามญัระดับปริญญาเอก (ฉบับท่ี 3)     

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

ขอ้ 4  นักศึกษาสามัญจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันได ้

ต่อเม่ือไดผ้ลคะแนนตามเกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

  (1)  หลกัสูตรปริญญาเอกนานาชาติ ไดผ้ลคะแนน TOEFL ในการสอบ

แบบ Paper-based ตั้ งแต่  530 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based ได้ผล

คะแนนตั้ งแต่ 193 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet–based (IBT) ได้ผลคะแนน

ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน IELTS ตั้ งแต่ระดบั 5.5 ข้ึนไป หรือได้ผลคะแนน 

NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้งแต่ 650 ข้ึนไป ทั้งน้ี    ผลการสอบตอ้งไม่เกิน 

2 ปี นบัถึงวนัยื่นผลคะแนน 

  (2)  หลกัสูตรปริญญาเอกภาษาไทย และหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีจดัการ

เรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ  ไดผ้ลคะแนน TOEFL ในการ

สอบแบบ Paper-based ตั้งแต่ 500 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Computer-based ไดผ้ล

คะแนนตั้ งแต่ 173 ข้ึนไป หรือในการสอบแบบ Internet–based (IBT) ได้ผลคะแนน

ตั้งแต่ 61 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน IELTS ตั้งแต่ ระดบั 5.0 ข้ึนไป หรือไดผ้ลคะแนน 

NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้ งแต่ 550 ข้ึนไป หรือผ่านการอบรมหลกัสูตร 

Intensive English I และ II โดยไดผ้ลคะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนข้ึนไป  ทั้งน้ี ผลการสอบ

ตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัยื่นผลคะแนน” 

                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   แนวปฏิบัตใินการตพีมิพ์เผยแพร่บทความวจิยัจากวทิยานิพนธ์ 

เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

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

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรกาํหนดแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอกเพ่ือใหก้ารจดัทาํบทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

  ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั

บัณ ฑิ ต พัฒ น บ ริห ารศ าส ต ร์  พ .ศ . 2509 แก้ไข เพ่ิ ม เติ ม โด ยม าต รา 12  แ ห่ ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบั

ข้อ 41 และข้อ 79 (7) แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษา พ.ศ. 2557 จึงกาํหนดแนวปฏิบติัในการตีพิมพวิ์ทยานิพนธ์เผยแพร่บทความ

วิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ   

ปริญญาเอก ดงัน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 

แนวปฏิบติัในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 

  (1) ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การตีพิมพวิ์ทยานิพนธ์ ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2551 
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 (2) ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกและปริญญาโท ลงวนัท่ี 

7 กมุภาพนัธ์ 2554 

ขอ้ 3   ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษา 

  3.1  บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท จะตอ้งไดรั้บการ

ตีพิมพ ์หรืออย่างนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับ

ใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม (Proceedings)โดยต้องเป็นบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีได้

ตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ 

 3.2  บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก จะตอ้งไดรั้บการ

ตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับ

ให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

ขอ้ 4   กรณีของนักศึกษาท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full 

Scholarship) ของสถาบนั เง่ือนไขการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่าย

เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและกรณีนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการทาํและการตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์เง่ือนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทาํและ

การตีพิมพวิ์ทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผน่ดิน  
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ขอ้ 5   บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ให้ระบุช่ือ

นักศึกษาเป็นผูแ้ต่งช่ือแรกและต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 50  และใหน้กัศึกษาระบุช่ือสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในบทความวิจยั

จากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษา 

ขอ้ 6   กรณีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ หากนาํผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

ส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ ให้อา้งอิงวิทยานิพนธ์ในการศึกษาท่ี

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  ทั้งน้ี  ใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  
 

                                                                                                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

                                                                (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

                                                             อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง รายช่ือวารสารทางวชิาการ สําหรับการตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
 

 

  

 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดรายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับการ

ตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญา

เอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโทในฐานขอ้มูลระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของแต่ละคณะ / หลกัสูตร  เพ่ือให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจน และมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับได ้

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2543 ประกอบกบัขอ้ 41 วรรคสาม

และวรรคส่ีแห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา พ.ศ. 2557 

และมติสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 18 

มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศฉบับน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง รายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   

เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกและหลกัสูตรระดบัปริญญาโท” 
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ขอ้ 2  ให้ใชป้ระกาศฉบบัน้ีสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก และ

หลกัสูตรระดบั ปริญญาโทท่ีเลือกศึกษาแผนการศึกษาท่ีตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ (แผน ก)     

ท่ีเร่ิมลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนท่ี 1  ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2560        

เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรภาษาไทย ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ง

ตีพิมพใ์นวารสาร ในฐานขอ้มูลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

  (1) ฐานขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสาร

ไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี 1 

  (2) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ฐานข้อมูลท่ีกําหนดไวต้าม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กาํหนด  

ขอ้ 4  นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร

นานาชาติ ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งตีพิมพใ์นวารสารในฐานขอ้มูลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

  (1) ฐานขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสาร

ไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุ่มท่ี 1 ท่ีตีพิมพ์

เป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 

  (2) ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์

เป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 

  (3) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ฐานข้อมูลท่ีกําหนดไวต้าม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

133 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด เฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 

ขอ้ 5  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรภาษาไทย ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ง

ตีพิมพใ์นวารสาร ในฐานขอ้มูลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

  (1) ฐานขอ้มูลระดบัชาติ ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 

  (2) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ฐานข้อมูลท่ีกําหนดไวต้าม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กาํหนด  

ขอ้ 6  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรภาษาองักฤษและหลกัสูตรนานาชาติ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งตีพิมพใ์นวารสารในฐานขอ้มูลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

  (1) ฐานขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสาร

ไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม   

ท่ี 2 ท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 

  (2) ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์

เป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 

  (3) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ฐานข้อมูลท่ีกําหนดไวต้าม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด เฉพาะวารสารท่ีตีพิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษทั้งฉบบัและทุกฉบบั 
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ขอ้ 7  นอกเหนือจากการตีพิมพใ์นวารสารตาม ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 แลว้ นกัศึกษา

ระดับปริญญาโท หลกัสูตรภาษาไทย หลกัสูตรภาษาองักฤษและหลกัสูตรนานาชาติ 

ผลงานวิทยานิพนธ์สามารถเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ี มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยตอ้งเป็นบทความวิจยัเตม็รูปแบบ (Full Paper) ท่ีไดตี้พิมพเ์รียบร้อยแลว้ 

ขอ้ 8  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

  ในกรณีมีขอ้ขดัขอ้งหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบัติตามประกาศน้ีให้

อธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดี/ผูอ้าํนวยการสํานกั เป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉัย

สัง่การ คาํวินิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นท่ีสุด 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน์ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยการสอบไล่ 

พ.ศ. 2558 

 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคบัสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยการสอบไล่ เพ่ือใหก้ารบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบัมติสภาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 

สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

การสอบไล่ พ.ศ. 2558” 

ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการสอบไล่ 

พ.ศ. 2541 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
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ขอ้   4  ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “คณะ” หมายถึง หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรตั้งแต่

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป 

  “คณบดี” หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ 

  “การสอบไล่” หมายถึง การสอบกลางภาค สอบไล่ประจําภาค        

และการสอบประมวลความรู้และการสอบรายวิชาโดยวิธีอ่ืน” 

  “การส อบ ป ระมวลความ รู้ ” ห มายถึ ง การส อบ ป ระมวลความ รู้

(Comprehensive Examination) เพ่ือประมวลความรู้ทั้ งหมดในหลักสูตร โดยวิธีสอบ

ขอ้เขียน สอบปากเปล่า หรือการสอบคุณสมบติั (Qualifying Examination) หรือการสอบ

ขั้นตน้ (Preliminary Examination) หรือการสอบอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากการสอบรายวิชา 

ขอ้ 5  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด 2 

การดาํเนินการสอบไล่ 
 

ขอ้ 6  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ทัว่ไป เพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุม

ดาํเนินการใหก้ารสอบไล่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

  กรรมการสอบไล่ทัว่ไปของการเรียนการสอนภาคปกติ ประกอบดว้ย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน คณบดีเป็นกรรมการ และผูอ้าํนวยการกองบริการ

การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนกรรมการสอบไล่ทัว่ไปของภาคพิเศษ ให้

อธิการบดีแต่งตั้งตามความจาํเป็น โดยความเห็นชอบของคณะ 
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ขอ้ 7   ให้คณบดีแต่งตั้ งกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ อาจารย์และ

เจา้หน้าท่ีควบคุมห้องสอบ เจา้หน้าท่ีจดัพิมพ์ขอ้สอบ และเจา้หน้าท่ีเปิดปิดห้องสอบ 

เพ่ือใหก้ารสอบไล่ดาํเนินการโดยเรียบร้อย 

ขอ้  8   กําหนดระยะเวลาการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตาม

ประกาศหรือปฏิทินการศึกษา ซ่ึงอธิการบดีไดก้าํหนด 
 

หมวด 3 

ระเบียบปฏิบัตขิองผู้เข้าสอบ 

ขอ้ 9 นกัศึกษาที่ลงทะเบียนเขา้เรียนตอ้งมีเวลาเรียนในวิชานั้นไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้ งหมดจึงมีสิทธิเขา้สอบไล่ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและ

เหมาะสม คณบดีคณะท่ีนักศึกษาเข้าศึกษา อาจอนุมัติให้ยกเว ้นได้เป็นรายกรณี           

โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน ทั้ งน้ี จะตอ้งมีเวลาเรียนในวิชานั้นไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 60 

ขอ้ 10  ในการสอบไล่ นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1)   มาถึงห้องสอบก่อนกําหนดเวลาตามตารางสอบ เพ่ือเตรียมตัวให้

เรียบร้อยก่อนถึงเวลาสอบ 

  (2)  ไม่เข้าห้องสอบหรือออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจาก

อาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีควบคุมหอ้งสอบ 

  (3)  การเข้าห้องสอบหลงัหรือออกจากห้องสอบก่อน 30 นาทีแรกของ

กาํหนดเวลาตามตารางสอบจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือ

เจา้หนา้ท่ีควบคุมหอ้งสอบ 
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  (4)  ไม่นําเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์

ส่ือสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากอาจารย ์หรือเจา้หนา้ท่ี

ควบคุมหอ้งสอบ หรืออาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบในวิชานั้น 

  (5)  ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวกบัการสอบ และคาํสั่งของอาจารย์

และเจา้หนา้ท่ีควบคุมหอ้งสอบอยา่งเคร่งครัว 

  (6)  ระมดัระวงัมิใหผู้เ้ขา้สอบคนอ่ืน ๆ มีโอกาสคดัลอกคาํตอบของตน 

  (7)  ไม่ติดต่อหรือใช้อุปกรณ์ส่ือสารหรือพูดจากับผูห้น่ึงผูใ้ดในเวลา

สอบ เม่ือมีขอ้สงสยัหรือกิจจาํเป็นใหแ้จง้ต่อผูค้วบคุมหอ้งสอบ 

  (8)  เม่ือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องสอบสั่งให้หยุดเขียน

คาํตอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งหยดุทนัที 

  (9)  เม่ือสอบเสร็จห้ามผู ้เข้าสอบนํากระดาษสอบ กระดาษคําตอบ 

ขอ้สอบท่ีห้ามนาํออกนอกห้องสอบและส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบออกจากห้อง

สอบ นอกจากของใชส่้วนตวัของผูเ้ขา้สอบ 

  (10)  ห้ามกระทาํการใด ๆ อนัจะเป็นการรบกวนสมาธิของผูเ้ขา้สอบอ่ืน ๆ 

  (11)  ผูเ้ขา้สอบตอ้งช่วยกนัรักษาสมบติัของทางราชการและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของหอ้งสอบ 

  (12)  ผูเ้ขา้สอบจะขีดเขียนหรือทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ลงบนโต๊ะและเกา้อ้ี

มิได ้และจะไม่ท้ิงเศษกระดาษหรือส่ิงของนอกภาชนะท่ีจดัไวใ้ห ้

  (13)  ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตน

เป็นสุภาพชน 
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หมวด 4 

การสอบประมวลความรู้และสอบวทิยานิพนธ์ 

ข้อ 11  ให้คณะแต่ละคณะมีหน้าท่ีดําเนินการสอบประมวลความรู้และสอบ

วิทยานิพนธ์ภายในคณะของตนตามเงื่อนไขของหลกัสูตร และขอ้บงัคบัสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

หมวด 5 

บทกาํหนดโทษ 

ขอ้ 12  ผูเ้ข้าสอบผูใ้ดฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ พยายามกระทาํการ

ทุจริตหรือทุจริตในการสอบไล่วิชาใดวิชาหน่ึง มีโทษฐานกระทาํผิดวินยัอาจไดรั้บโทษ

อย่างสูงสุดถึงถูกลบช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษาของสถาบนั 

  ในกรณีท่ีมีการกระทาํผิดดงักล่าวในวรรคแรก ให้นาํบทบญัญติัว่าดว้ย

วินยันกัศึกษาและกระบวนการพิจารณาตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยันกัศึกษาของสถาบนั มา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

                            (ลงนาม) จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

  (รองศาสตราจารย ์ดร. จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  นายกสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สาํเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2541 
 

 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16 

แห่งพระราชบญั ญตัิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 สภาสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย 
วินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541” 

ขอ้  2   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัย
นกัศึกษา พ.ศ. 2512 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

ขอ้  4  ในขอ้บงัคบัน้ี  

“สถาบนั”   หมายถึง  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

“นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษาสามญัและนกัศึกษาสมทบของสถาบนั 

“คณะ” หมายถึง  หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้ งแต่

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป 

“คณบดี”  หมายถึง  ผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ และสาํนกั 



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

141 

หมวด 1 

วนัิยและการรักษาวินัย 

ขอ้ 5(1)  นกัศึกษาจะตอ้งมีวินยัและรักษาวินยัดงัน้ี  

   (1)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือ

ขอ้กาํหนดของสถาบนัคณะ หรือหน่วยงานอ่ืนแลว้แต่กรณีและตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัด

อยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือว่าเป็นผูก้ระทาํผิดวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

   (2)  นกัศึกษาตอ้งรักษาเกียรติยศและช่ือเสียงของสถาบนัไม่ประพฤติ

ในส่ิงท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่สถาบนั ทั้งเม่ืออยูภ่ายในและภายนอกสถาบนั 

   (3)  นกัศึกษาตอ้งรักษาความสามคัคีระหว่างกนั และรักษาไวซ่ึ้งความ

สงบเรียบร้อยของสถาบนั 

   (4)  การปฏิบติักิจกรรมใดๆ เป็นหมู่คณะในนามของนกัศึกษาแต่ละ

คณะหรือในนามของนักศึกษาทั้ งสถาบัน หรือในนามของสถาบันต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณบดีหรืออธิการบดีแลว้แต่กรณี 

   (5)  นักศึกษาต้องเป็นผู ้มีว ัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเป็น

สุภาพชน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

   (6)  นักศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ 

   (7)  นกัศึกษาตอ้งไม่เสพยาเสพติดใหโ้ทษและไม่นาํยาเสพติดใหโ้ทษ

เขา้มาภายในสถาบนั 

 

(1) หมวด 1 ขอ้ 5 เพ่ิมเติม (15) โดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 
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  (8)  นักศึกษาตอ้งไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลภ์ายในบริเวณสถาบนั 

ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตเป็นคร้ังคราวจากสถาบนั 

  (9)  นักศึกษาต้องไม่เล่นและไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนัน     

ในสถาบนั 

  (10) นกัศึกษาตอ้งไม่ทาํความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของสถาบนั 

  (11) นักศึกษาตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้ห้องเรียนและห้องสอบ

ของสถาบนั 

  (12) นักศึกษาตอ้งเคารพและให้เกียรติแก่อาจารยผ์ูส้อนและเจา้หน้าท่ี

ของสถาบนัซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

  (13) นกัศึกษาตอ้งไม่พกพาอาวุธเขา้มาภายในสถาบนั ยกเวน้ขา้ราชการ  

ฝ่ายปกครองและความมั่นคง ซ่ึงมีหน้าท่ีต้องพกพาอาวุธ ให้ เก็บอาวุธนั้ นไว้ใน

ยานพาหนะใหมิ้ดชิด 

  (14) นักศึกษาต้องช่วยรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอ้มภายใน

สถาบนั 

ขอ้  6(2)การกระทาํผิดวินัยดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดวินัย  อย่าง

ร้ายแรง 

  (1) (3)ทุจริตในการสอบ 

  (2)    เป็นตวัการผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงข้ึนในสถาบนั 

หรือก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในระหวา่งนกัศึกษาเป็นส่วนรวม 

 

 

(2) หมวด 1 ขอ้ 6 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 
   และเพ่ิมเติม (14) โดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548 
(3) หมวด 1 ขอ้ 6 (1) ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2)           

    พ.ศ.2543 ให้แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2554 
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    (3)   เสพหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดหรือส่ิงเสพติดให้โทษ     

ในสถาบนั  

   (4)   เล่นการพนันหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนันภายใน

สถาบนั 

   (5)   ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

   (6)   กระทาํผิดอาญาโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

   (7)   ดูหม่ินเหยียดหยามอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

   (8)   ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 

   (9)   ลกัลอบ เปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลของสถาบนั 

หมวด 2 

บทกาํหนดโทษ 

ขอ้  7   โทษผิดวินยัมี 5 สถาน คือ 

  7.1 ตกัเตือน และทาํทณัฑบ์น 

  7.2 ภาคทณัฑ ์

  7.3 พกัการศึกษา 

  7.4 ระงบัการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บอนุมติัประกาศนียบตัร หรือปริญญา

บตัร หรืองดการออกหนงัสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาท่ีถูกลงโทษ 

  7.5   ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
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ข้อ 8(4) นักศึกษาผู ้ได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู ้มีอ ํานาจพิจารณา            

สัง่ลงโทษ ดงัน้ี 

   8.1  พกัการศึกษา 

   8.2 ระงบัการเสนอช่ือให้ไดรั้บอนุมติัประกาศนียบตัร หรือปริญญา

บตัร หรืองดการออกหนงัสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาท่ีถูกลงโทษ 

   8.3 ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

ขอ้  9   ในกรณีความผิดอย่างอื่นซ่ึงมิใช่ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้

คณบดีดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินยัแลว้รายงานใหอ้ธิการบดีทราบ

เพ่ือพิจารณาออกคาํสัง่ลงโทษ 

   ในการดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินัย ผูส้อบสวน           

มีอาํนาจเรียกพยานหลักฐานต่าง ๆ หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

ขอ้ 10(5) ในกรณีความผิดวินยัอย่างร้ายแรง ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้ึนคณะหน่ึงประกอบดว้ย อาจารยข์องสถาบนัอย่างนอ้ยสามคน  นายกสโมสรนกัศึกษา

ของสถาบนัเป็นกรรมการและขา้ราชการของสถาบนัเป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือ

ทาํการสอบสวนให้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการไดรั้บทราบ

คาํสัง่สภาสถาบนัทราบคาํสัง่ของอธิการบดี 

  ให้ท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เพ่ือ

วินิจฉยัโทษ หากท่ีประชุมมีมติใหล้บช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาใหอ้ธิการบดีออกเป็น

คาํสัง่ แลว้รายงาน 

   
(4) หมวด 2 ขอ้ 8 เพ่ิมเติมวรรคสองโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2544 
(5) หมวด 3 ขอ้ 10 แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2548 
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  ในการดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินัยในความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง ผูมี้อาํนาจสอบสวนจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานหรือเรียกบุคคลมาให้

ถอ้ยคาํ เพ่ือประกอบการพิจารณาและพิสูจน์ความผิดของผูก้ระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ถึงแม้ผู ้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้ น  จะได้ให้การรับสารภาพแล้ว หลังจาก

คณะกรรมการไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้ใหร้ายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

หมวด 3   

การดาํเนินการสอบสวนและพจิารณาโทษผดิวนัิย 

ขอ้ 11  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 
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ขอ้ 12(6) เม่ืออธิการบดีไดส้ั่งลงโทษไปแลว้อย่างใด ให้บันทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติันักศึกษาและประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั กรณีท่ีเป็นขา้ราชการให้แจง้ผลการ

ลงโทษไปใหผู้บ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัทราบดว้ย 

ข้อ 13(7) นักศึกษาผูใ้ด ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 8.3 เม่ือพ้น

กาํหนดสามปีนับแต่วนัท่ีไดมี้คาํสั่งลงโทษ หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาอีก   

ใหแ้สดงความจาํนงต่ออธิการบดีโดยมีผูรั้บรองความประพฤติ หรือมีผูบ้งัคบับญัชากบั   

ผูรั้บรองความประพฤติ ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการรับรองว่าจะสอดส่องดูแลและตกัเตือน 

ให้ผูน้ั้ นประพฤติตนเป็นนักศึกษาท่ีดี เมืออธิการบดีเห็นควรเช่ือถือได้ให้นําเสนอ           

ท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูอ้าํนวยการสํานัก       

หากท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จึงให้ รับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันใหม่ได ้             

แลว้รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ 

ขอ้ 14  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2541 

 

 (ลงนาม)   มีชยั  วีระไวทยะ 

 (นายมีชยั  วีระไวทยะ) 

 นายกสภาสถาบนั 

 

 

 

 
(6) หมวด 3 ขอ้ 12 แกไ้ขโดย ขอ้ 5 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 
(7) หมวด 3 ขอ้ 13 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนัฯ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2554 
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(สาํเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2543 

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

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตามความ     

ในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2543 สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543” 

ขอ้  2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้  3  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5 (15) แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 

  “ข้อ 5 (15) นักศึกษาต้องไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นเป็นผลงานของ

ตนเอง” 

ขอ้  4  ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 6  การกระทําผิดวินัยดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

  (1) ทุจริตในการสอบ 

  (2) ลอก เลียนแบบ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงาน

ของผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นกระทาํการแทนตน แลว้นาํเสนอเป็นผลงานของตนเอง 

  (3) เป็นตวัการ ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุนให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงข้ึนในสถาบนั 

หรือก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในระหวา่งนกัศึกษาเป็นส่วนรวม 

  (4) เสพหรือมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดหรือส่ิงเสพติให้โทษ      

ในสถาบนั 

  (5) เล่นการพนันหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการเล่นการพนันภายใน

สถาบนั  

  (6) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

  (7) กระทาํผิดอาญาโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  (8) ดูหม่ินเหยียดหยามอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี

  (9) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 

 (10) ลกัลอบ เปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลของสถาบนั       

 (11) กระทาํการใดหรือประพฤติปฏิบัติตนอนัเป็นการนํามาซ่ึงความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่สถาบนั 

 (12) นาํทรัพยสิ์นของสถาบนัไปแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
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ขอ้  5   ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 12 เม่ืออธิการบดีได้สั่งลงโทษไปแลว้อย่างใด ให้บันทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติันกัศึกษาและประกาศใหท้ราบทัว่กนั กรณีท่ีเป็นขา้ราชการลาศึกษาใหแ้จง้ผลการ

ลงโทษไปใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบดว้ย” 

ขอ้  6  ใหอ้ธิการบดีรักษาตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2543 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา)  

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.  2544 

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

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ว่า ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตามความ

ในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2543 สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544” 

ขอ้ 2   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ีเป็นข้อ 8 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 

  “ผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงในระหว่างท่ีเป็นนกัศึกษา และพบการ

กระทาํผิดดงักล่าวภายใน 5 ปี นับแต่จบการศึกษา ให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาสั่งลงโทษเพิก

ถอนปริญญาบตัร พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ” 
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ขอ้ 4  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัฯ น้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา) 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.  2548 

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

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน-  

บริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541  ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน อาศยัอาํนาจตามความ

ในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2543  สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1    ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548” 

ขอ้ 2   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 10 วรรคแรก  แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541  และใหใ้ชข้อ้ความ ต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ 10 ในกรณี ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงประกอบดว้ย  อาจารยข์องสถาบนัอย่างนอ้ยสามคน  นายก

สโมสรนักศึกษาของสถาบันเป็นกรรมการ และบุคลากรของสถาบันเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ เพ่ือทําการสอบสวนให้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีประธาน

กรรมการไดรั้บทราบคาํสัง่” 
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ขอ้ 4    ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 6 (13)  แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2543 

  “ขอ้ 6 (13) ใช้อาวุธข่มขู่  หรือทาํร้ายบุคคลอ่ืนในบริเวณสถาบันหรือ

ศูนยก์ารศึกษาของสถาบนั” 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา) 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2554 

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

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 สภาสถาบันบัณฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ จึงตราขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1    ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ย

วินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2    ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3    ให้ยกเลิกความในขอ้ 6 (1) แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ให้ใช้ขอ้ความ

ต่อไปน้ีแทน 

  “(1) ทุจริตในการสอบ ซ่ึงหมายความรวมถึงกรณีพยายามทุจริตในการ

สอบดว้ย” 



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

155 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2541 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ขอ้ 13 นักศึกษาผูใ้ด ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ้ 8.3 

หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาอีก ให้สามารถกระทาํไดเ้ม่ือพน้กาํหนดสามปี  

นบัแต่วนัท่ีไดมี้คาํสัง่ลงโทษอนัถึงท่ีสุด” 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

 (ลงนาม)   จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สาํเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง กาํหนดโทษการทุจริตในการสอบ 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดโทษการทุจริต     

ในการสอบ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 4     

แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับท่ี 2)        

พ.ศ. 2543 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัย

นกัศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548 ขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิต  

พฒันบริหารศาสตร์ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548 ประกอบกบัมติท่ีประชุม

คณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงออกประกาศ ดงัน้ี 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง กาํหนด

โทษการทุจริตในการสอบ ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
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 2.  การพิจารณาลงโทษการทุจริตในการสอบ 

  2.1  การท่ีนกัศึกษาผูมี้ช่ือเขา้สอบไดจ้ดัให้บุคคลอ่ืนแสดงตนว่าเป็น

นักศึกษาผูมี้ช่ือเข้าสอบ เพ่ือเข้าทําการสอบแทน เม่ือคณะกรรมการสอบสวนวินัย

นกัศึกษา ไดส้อบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงดงักล่าว เป็นการทุจริตในการสอบ ลงโทษ

เพ่ือลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  2.2 การท่ีนักศึกษาคดัลอกคาํตอบของผูอ่ื้น ให้ผูอ่ื้นคดัลอกคาํตอบ  

ของตน หรือแลกเปล่ียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สอบใหผู้อ่ื้นคดัลอก สบัเปล่ียนคาํตอบ

กนั เป็นการทุจริตในการสอบ ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี 

  2.3  การมีเอกสารอยู่ในความครอบครองของนักศึกษาในลกัษณะ     

มีเจตนาทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ใหห้มายความถึง นกัศึกษามีกระดาษ อุปกรณ์ส่ือสาร 

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือวตัถุอ่ืนใด ซ่ึงหมายความรวมถึงเน้ือตวัร่างกาย โดยไดท้าํให้

ปรากฏความหมายด้วยตวัอกัษร ตัวเลข ผงั หรือแผนแบบอย่างอ่ืน อนัเป็นหลกัฐาน    

แห่งความหมายท่ีแสดงถึงเน้ือหาวิชา ไม่ว่าภายในหรือภายนอกหอ้งสอบในเวลาสอบ 

โดยมิไดรั้บอนุญาต และใหพิ้จารณาดงัน้ี 

   2.3.1  ในกรณี ท่ีคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้

สอบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นกัศึกษามีเอกสารเน้ือหาวิชาท่ีทาํการ

สอบอยู่ในความครอบครอง ภายในห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนา

ทุจริต และมีพฤติการณ์วา่ไดใ้ชเ้อกสารนั้นในการตอบขอ้สอบ เป็นการทุจริตในการสอบ 

ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี 

   2.3.2  ในกรณี ท่ีคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้

สอบสวนและปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นกัศึกษามีเอกสารเน้ือหาวิชาท่ีทาํการ

สอบอยู่ในความครอบครอง ภายในห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนา
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ทุจริต แต่มีพฤติการณ์ว่านกัศึกษาไม่ไดใ้ชเ้อกสารนั้นในการตอบขอ้สอบ หรือนกัศึกษา

ท่ีได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบเพ่ือทาํกิจธุระส่วนตัว มีเอกสารนั้นอยู่ในความ

ครอบครองภายนอกห้องสอบ ในลกัษณะมีเจตนาทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต เป็นการ

พยายามกระทาํทุจริตในการสอบ ลงโทษพกัการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี 

   2.3.3  ในกรณี ท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้

สอบสวนและปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในเวลาสอบ นักศึกษามีเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่

เน้ือหาวิชาท่ีทาํการสอบ อยูใ่นความครอบครองภายในหอ้งสอบ เป็นการฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติั

ในการสอบ ลงโทษภาคทณัฑ ์

  2.4 การท่ีนกัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลาท่ีกาํหนดเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้ปฏิบติัในการสอบ ใหล้งโทษตกัเตือนและทาํทณัฑบ์น 

  2.5   การเส น อโท ษ การทุ จริตห รือพ ยายาม ทุ จริตใน การส อบ              

ในลกัษณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาพิจารณา   

เป็นรายกรณีไป 

 3.   การเพ่ิมโทษ หรือลดหยอ่นโทษ 

  3.1  หากคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาทราบข้อมูลว่า 

นกัศึกษาผูน้ั้นกระทาํผิดซํ้ าอีก ให้เพ่ิมมาตราส่วนของโทษท่ีกาํหนดไวส้ําหรับความผิด

คร้ังหลงัอีกหน่ึงในส่ี หรือถา้โทษท่ีกาํหนดไวไ้ม่อาจเพ่ิมมาตราส่วนของโทษได ้ใหเ้พ่ิม

ระดบัความรุนแรงของโทษนั้นข้ึนไปอีกหน่ึงระดบั 

  3.2   หากคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษามีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํผิดไดรั้บสารภาพดว้ยความสํานึกผิด และให้ถอ้ยคาํท่ีเป็นประโยชน ์   

ในการสอบสวนและการพิจารณา หรือมีคุณงามความดีมาแต่ก่อน ให้ลดมาตราส่วน    

ของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั้นลงหน่ึงในส่ี 



National Institute of Development Administration 

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

                       

159 

  3.3   หากคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํผิดมิไดส้าํนึกผิด แต่ไดรั้บสารภาพดว้ยเหตุยอมจาํนนต่อพยานหลกัฐาน 

หรือเป็นกรณีลงโทษลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา จะไม่พิจารณาลดโทษ 

  3.4   หากคณ ะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีความเห็นว่า 

นกัศึกษาผูก้ระทาํความผิดในการมีเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่เน้ือหาวิชาท่ีทาํการสอบอยู่ใน

ความครอบครองภายในห้องสอบ ตามขอ้ 2.1.3 ไดรั้บสารภาพดว้ยความสํานึกผิด และ

ใหถ้อ้ยคาํท่ีเป็นประโยชนใ์นการสอบสวนและการพิจารณาใหล้ดโทษจากภาคทณัฑเ์ป็น

โทษตกัเตือนและทาํทณัฑบ์น 

 4.   ให้การกระทาํความผิดตามประกาศน้ี ท่ีเกิดข้ึนก่อนหรืออยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเป็นไปตามประกาศน้ี 
 

 

 

   ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์  สมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

  อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ 

ทางการใช้คอมพวิเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ

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

  ตามท่ีสถาบันได้มีประกาศ เร่ือง เกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ         

ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2551 นั้น  เพ่ือให้เกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ

ทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ตามประกาศ

ดงักล่าวมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา 12 แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบั    

ท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี 18/2551 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2541 มติท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา 

คร้ังท่ี 12/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2551 และมติท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี 1/2542  เม่ือ

วนัท่ี 14 มกราคม 2542  จึงขอประกาศหลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้

ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ดงัน้ี 

  ให้นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีมีวิชาเอก

ทางคอมพิวเตอร์ หรือหลกัสูตรท่ีมีการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์     
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และ/หรือวิชาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผ่านการสอบเทียบวิชา ตามหลกัสูตร

ต่อไปน้ี ไดรั้บการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ 

  1.   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

  2.   หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

  3.   หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

  6.   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร 

เฉพาะนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2552 

  7.   นักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชา สศ.400 ความรู้เบ้ืองตน้ทางคอมพิวเตอร์ 

หรือวิชาท่ีเทียบเท่าวิชา สศ.400 หรือผ่านการสอบเทียบวิชา สศ.400 ความรู้เบ้ืองตน้ทาง

คอมพิวเตอร์ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2552 

 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์  สมบติั  ธาํรงธญัวง 

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

     อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง หลกัสูตรที่ได้รับยกเว้นการสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ 

ทางการใช้คอมพวิเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกต ิ(ฉบับที่ 2) 

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

  ตามท่ีสถาบันได้มีประกาศ เร่ือง หลกัสูตรท่ีได้รับยกเวน้การสอบจัด

ระดบัความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาคปกติ ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2552 นั้น  เพ่ือให้การยกเวน้การสอบจดัระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบัท่ีประชุม ทคอ. 

การศึกษา คร้ังท่ี 5/2553  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 และมติท่ีประชุม ทคอ. คร้ังท่ี 

15/2553  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553  จึงขอประกาศหลกัสูตรท่ีไดรั้บยกเวน้การสอบ

จดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

ภาคปกติ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

  ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถิติประยุกต ์ตามหลกัสูตร

ต่อไปน้ี ไดรั้บการยกเวน้การสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถทางการใชค้อมพิวเตอร์ 
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 1.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศ 

 2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

 5. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกนัภยัและ

การบริหารความเส่ียง  

 6. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต ์

 7. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

 

 (ลงนาม) ศาสตราจารย ์  สมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์

 (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

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 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543  จึงออกประกาศสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผล

การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ให้ยกเลิกประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 

และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ขอ้ 3   การขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา ใหน้กัศึกษายื่นคาํร้องต่อคณบดีของ

คณะท่ีรับผิดชอบในการจดัการสอบวิชานั้นภายใน 30 วนั นับแต่วนักาํหนดการส่งผล

การศึกษารายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา หรือในกรณีท่ีเป็นการสอบอย่าง
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อ่ืนท่ีมิใช่เป็นการสอบรายวิชาประจาํภาค ใหก้ระทาํภายใน 30 วนั นบัแต่วนัประกาศผล

การสอบนั้น 

  สิทธิในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาเป็นสิทธิเฉพาะตวันกัศึกษา

สามารถยื่นคาํร้องสําหรับตนเองไดเ้ท่านั้น แต่จะมอบหมายใหผู้อ่ื้นยื่นคาํร้องแทน หรือ

จะยื่นคาํร้องแทนผูอ่ื้น หรือยื่นคาํร้องเพ่ือขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาของผูอ่ื้นมิได ้

ขอ้ 4  ในการพิจารณาหรืออนุมติัคาํร้องขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา คณบดี

ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้อง โดยอาจมอบหมายให้

อาจารยผ์ูส้อน หรือประธานผูรั้บผิดชอบในการจดัสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแทนได้

ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 5  ในการดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดบนัทึกไดเ้ฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาของตนเท่านั้น 

  (2)  ห้ามใช้เคร่ืองมือส่ือสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใน

ระหวา่งดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (3)  ห้ามถ่ายภาพหรือทาํสําเนาหรือคดัลอกขอ้ความจากเอกสารการ

สอบหรือสมุดคาํตอบหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (4)  ห้ามขีดฆ่าหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในสมุดคาํตอบหรือเอกสาร

การสอบหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (5)  หา้มฉีกหรือทาํลายสมุดคาํตอบหรือเอกสารการสอบหรือขอ้มูลอ่ืน

เก่ียวกบัผลการศึกษา 

  (6)  ในระหว่างดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา หากมีผลการศึกษาของ

ผูอ่ื้นรวมอยูด่ว้ย จะตอ้งไม่เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาของผูอ่ื้น 
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ขอ้ 6   ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ดูข้อมูลผลการศึกษาแล้ว หากอาจารย์ผู ้สอน

พิจารณาและเห็นสมควรให้แกไ้ขผลการศึกษา ให้อาจารยผ์ูส้อนยื่นคาํร้องขอแกไ้ขผล

การศึกษา ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบติัการขอแกไ้ข

ผลการศึกษาของนกัศึกษาสาํหรับอาจารยผ์ูส้อน 

ขอ้ 7   การใช้สิทธิในการขอดูขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษา ให้ใชไ้ดเ้พียงคร้ัง

เดียวในแต่ละรายวิชาหรือการสอบแต่ละคร้ัง 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกัดา้นการศึกษา 

และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา ในการวินิจฉยัช้ีขาด คาํวินิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อ

เป็นท่ีสุด 

  จึงประกาศใหท้ราบ และถือปฏิบติัต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ วรรณรัตน)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   แนวปฏิบัตกิารขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาสําหรับอาจารย์ผู้สอน 

    
 

   โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัการขอแกไ้ขผลการศึกษา

ของนกัศึกษาในกรณี  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนท่ีรับผิดชอบการใหผ้ลการศึกษาของแต่ละวิชาได้

ใหผ้ลการศึกษาแก่นกัศึกษาเสร็จส้ินแลว้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  

   อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 60 แห่ง

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557  จึงออก

ประกาศกาํหนดแนวปฏิบติัการขอแกไ้ขผลการศึกษาของนกัศึกษาสาํหรับอาจารยผ์ูส้อน

ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2  เม่ืออาจารยผ์ูส้อนท่ีรับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา ได้

ให้ผลการศึกษาโดยส่งผ่านคณบดีมายงักองบริการการศึกษาแลว้การแกไ้ขผลการศึกษา

ดงักล่าว ใหอ้าจารยผ์ูส้อนดาํเนินการดงัน้ี 

  (1) กรณีอาจารยผ์ูส้อนประสงคท่ี์จะขอแกไ้ขผลการศึกษา ใหอ้าจารย์

ผูส้อนยื่นคาํร้องขอแกไ้ขผลการศึกษาต่อคณบดีของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนวิชานั้น

ภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนักาํหนดส่งผลการศึกษารายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทิน

การศึกษา 
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  (2)  กรณีนักศึกษายื่นคําร้องขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา ตาม

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

ขอดูผลการศึกษา และมีผลการพิจารณาใหแ้กไ้ขผลการศึกษาใหอ้าจารยผ์ูส้อนยื่นคาํร้อง

ขอแกไ้ขผลการศึกษาต่อคณบดีของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนวิชานั้นภายใน 15 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีอนุมติัผลคาํร้องของนกัศึกษา 

   โดยใหใ้ชค้าํร้องขอแกไ้ขผลการศึกษา ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 3  เม่ือคณบดีของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนได้รับคาํร้องขอแก้ไขผล

การศึกษาแลว้ให้พิจารณาคาํร้องและส่งผลการพิจารณาการขอแกไ้ขผลการศึกษามายงั

กองบริการการศึกษา ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ เพ่ือให้กองบริการการศึกษา     

จะไดบ้นัทึกแกไ้ขผลการศึกษาต่อไป 

ขอ้ 5  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกัดา้นการศึกษา 

และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา ในการวินิจฉยัช้ีขาดคาํวินิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อ

เป็นท่ีสุด 

  จึงประกาศใหท้ราบ และถือปฏิบติัต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ วรรณรัตน)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 (สําเนา) 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เร่ือง   กาํหนดให้นักศึกษาจดัทําวทิยานิพนธ์ในระบบการเขียนวทิยานิพนธ์

อเิลก็ทรอนิกส์ (E-THESIS)  

________________________ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดให้นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ทั้งในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ตอ้งจดัทาํ

วิทยานิพนธ์ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-THESIS) ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจัดส่ง

วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ไดร้วดเร็วข้ึน และ ใหก้ารจดัทาํวิทยานิพนธ์มีรูปแบบการเขียน

เป็ นไป ตามมาตรฐาน ท่ีสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริหารศาสตร์กําห นดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพ ระราชบัญ ญัติสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 31 และ ข้อ 32 แห่ง

ขอ้บังคบัสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษา พ.ศ.2557 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม ประกอบกบั ขอั 3 แห่งประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง แนว

ปฏิบติัในกระบวนการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบบัลง

วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 จึงออกประกาศกาํหนดให้นกัศึกษาจดัทาํวิทยานิพนธ์ในระบบ

การเขียนวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์   (E-THESIS) ไว ้ดงัต่อไปน้ี  
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ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง

กาํหนดให้นักศึกษาจดัทาํวิทยานิพนธ์ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์      

(E-THESIS)” 

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหน้กัศึกษาทุกคนท่ีเร่ิมลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ ภาคการศึกษา

ท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ตอ้งจดัทาํวิทยานิพนธ์ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-THESIS) ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ขอ้ 4   สาํหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 หากประสงค์จะจัดทําวิทยานิพนธ์ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์  (E- THESIS) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้แจ้งความ

ประสงคต่์อคณะท่ีเขา้ศึกษา 

ขอ้ 5  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยคาํแนะนาํของท่ีประชุมคณบดีและผูอ้าํนวยการสํานกัดา้นการศึกษา 

และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา ในการวินิจฉยัช้ีขาด คาํวินิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อ

เป็นท่ีสุด 

  จึงประกาศใหท้ราบ และถือปฏิบติัต่อไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

 (ลงนาม)   ประดิษฐ ์ วรรณรัตน ์

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์วรรณรัตน)์ 

 อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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(สําเนา) 
 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

พ.ศ. 2550 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน     

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณ ฑิ ตพัฒ นบ ริห ารศาสตร์ พ .ศ . 2509 แก้ไข เพ่ิม เติมตามความใน มาตรา 11                

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 สภา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550” 

ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิก 

  (1)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา พ.ศ. 2538  

  (2)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2539 
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  (3)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 

  (4)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2544 

  (5)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2544 

  (6)  ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบและขอ้บงัคบัใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบ

น้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4   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  กองทุนและรางวลัการศึกษาของสถาบบัณัฑิตพฒัน

บริหารศาสตร์ 

“บทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษา” หมายถึง  ผลงานจากการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ 
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ขอ้ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอาํนาจออกประกาศหรือ

คาํสัง่สถาบนั  เพ่ือวางหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

หมวด 1 
 

กองทุน 

ขอ้ 6   ให้จดัตั้ งกองทุนข้ึนในสถาบัน เรียกว่า “กองทุนและรางวลัการศึกษา

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการศึกษาและวิจยั

ของนกัศึกษา 

ขอ้ 7   ทุนและรางวลัการศึกษา แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 

  (2)  ทุนเรียนดี 

  (3)  ทุนสนบัสนุนการวิจยั 

  (4)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  (5)  ทุนส่งเสริมการศึกษา 

  (6)  รางวลัการวิจยั 

  (7)  รางวลัเรียนดี 

  (8)  (1)ทุนอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาสถาบนักาํหนด 
 

 

 

 

 

 

(1) หมวด 1 ขอ้ 7 (8) แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 
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ขอ้ 8    กองทุน ประกอบดว้ย 

  (1)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้เพ่ือจดัหาผลประโยชน์สําหรับจ่าย

เป็นทุนหรือรางวลัการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบนัเป็นการทัว่ไป หรือสาขาวิชาใด

โดยเฉพาะ 

  (2) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู ้อุทิศให้สําหรับจ่ายเป็นทุนหรือรางวัล

การศึกษาแก่นกัศึกษาของสถาบนัเป็นการทัว่ไป หรือสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ 

  (3)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการ

สนบัสนุนการทาํวิจยั 

  (4)  เงินท่ีสถาบนัจดัสรรใหเ้ป็นทุนหรือรางวลัการศึกษา 

  (5)  ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุนน้ี 
 

หมวด 2 

คณะกรรมการและการดาํเนินงาน 

ขอ้ 9  ใหมี้คณะกรรมการทุนและรางวลัการศึกษา ประกอบดว้ยรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดีเป็นกรรมการ และใหผู้อ้าํนวยการกองบริการการศึกษา 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้ 10 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัการกองทุน 

  (2)  จดัสรรเงินจากกองทุนสาํหรับจ่ายเป็นทุนและรางวลัการศึกษา 

  (3)  พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอรับทุน ผู ้ท่ีสมควรได้รับรางวัล

การศึกษาเพ่ือคดัเลือกใหไ้ดรั้บทุนและ/หรือ รางวลัการศึกษา 



National Institute of Development Administration 

                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

176 

  (4)  พิจารณากําหนดวงเงิน และวิธีการท่ีจะจ่ายเป็นทุนและรางวลั

การศึกษา 

  (5)  พิจารณาวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์ประจาํภาค เพ่ือรับทุนและ/

หรือรางวลัการศึกษา 

  (6)   วางระเบียบปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของ

อธิการบดี 

  (7) ปฏิบติัการเก่ียวกบัเงินทุนประการอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็น 

  (8)  ตั้งอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

  (9)  รายงานผลการปฏิบัติงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน        

ใหอ้ธิการบดีทราบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ขอ้ 11  การจดัการต่าง ๆ เก่ียวกบักองทุน รวมทั้งการจดัสรรเงินจากกองทุนส่วน

ท่ีมีผูอุ้ทิศใหต้ามความในขอ้ 8 (1) และ ขอ้ 8 (2) ใหค้ณะกรรมการจดัการให้เป็นไปตาม

เจตจาํนงของผูอุ้ทิศให้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอุ้ทิศให้มิได้ระบุเจตจาํนงไวเ้ป็นอย่างอ่ืน        

ใหจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

ขอ้ 12 การดาํเนินการเก่ียวกับการจดัสรรทุนและรางวลัการศึกษาตามความ    

ในขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1)    พิจารณาจัดสรรเงินทุนและรางวัลการศึกษา ให้แก่นักศึกษา      

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  (2)   ประกาศให้นักศึกษาทราบ  เพ่ือขอรับทุนดังกล่าวล่วงหน้า        

อยา่งนอ้ย 30 วนั 
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  (3)  คดัเลือกนกัศึกษาใหไ้ดรั้บทุนและรางวลัการศึกษา 

  (4)  ประกาศผลการพิจารณาใหทุ้นและรางวลัการศึกษาประเภทต่าง ๆ 

พร้อมทั้งกาํหนดวนัมอบทุน 

    ดุลยพิ นิ จใน การพิ จารณ าให้ ทุ น ห รือรางวัลการศึกษ าของ

คณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด ในการน้ีคณะกรรมการจะพิจารณาความประพฤติดว้ยกไ็ด ้
 

ขอ้ 13  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอรับทุนและรางวลัการศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอ

ตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 14  ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุมเป็นมติ และจะต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 15  ทุนและรางวัลการศึกษาตามระเบียบน้ี เป็นสิทธิเฉพาะตัว เม่ือ

คณะกรรมการพิจารณามีมติมอบทุนและ/หรือรางวลัการศึกษาให้แก่ผูใ้ดแลว้ ผูน้ั้ น

จะตอ้งมารับทุนดว้ยตนเอง การมอบอาํนาจหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นรับแทนจะกระทาํ

มิได ้และถือวา่เป็นการสละสิทธิ 
 

หมวด 3 

ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
 

ขอ้ 16  ทุนช่วยเหลือการศึกษามีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยนักศึกษาท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดให้ผู ้

ไดรั้บทุนทาํงานดา้นวิชาการใหแ้ก่สถาบนัได ้
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกาํหนดใหท้าํงานดา้นวิชาการตามความในวรรค

แรก  จะตอ้งทาํงานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชัว่โมงโดยเฉล่ีย และใหอ้ยู่ในการควบคุมของ

อาจารยท่ี์คณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 17 การพิจารณาใหทุ้นช่วยเหลือการศึกษาแก่นกัศึกษาผูมี้สิทธิยื่นขอรับทุน

จะตอ้งคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นนักศึกษาสามญัของสถาบันท่ีได้ผ่านการศึกษาในสถาบัน

มาแลว้ อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา  และมีผลการศึกษาคิดเป็นแตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 

3.00 ในขณะท่ีขอรับทุน 

  (2)  มีความจาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

  (3)  มีความเตม็ใจและสามารถท่ีจะทาํงานดา้นวิชาการใหแ้ก่สถาบนัได ้

ขอ้ 18 จาํนวนเงินและหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของสถาบนั โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ในแต่ละปีการศึกษา 

ขอ้ 19 การมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูใ้ดเป็นผูค้วบคุมการทาํงานดา้นวิชาการ  ของ

ผูไ้ดรั้บทุนช่วยเหลือการศึกษาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ้ 20 การให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาจะส้ินสุดลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  งานดา้นวิชาการท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จส้ินลง 

  (2)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนไม่ประสงคจ์ะทาํงานดา้นวิชาการตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายต่อไป 

  (3)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  (4)  นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนมีผลการศึกษาตกอยูใ่นสภาพรอพินิจ 
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  (5)  ลงทะเบียนเขา้เรียนนอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต  ยกเวน้ภาคฤดูร้อนหรือ

ภาคสุดทา้ยของการศึกษาตามหลกัสูตรของแต่ละคณะ  

  (6)  นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

  (7)  นกัศึกษาหมดสภาพการเป็นนกัศึกษา 

 

หมวด 4 
 

ทุนเรียนดี 
 

ขอ้ 21 ทุนเรียนดีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผูท่ี้มีความสามารถในการศึกษาสูง

เป็นพิเศษทั้งท่ีกาํลงัจะเขา้ศึกษาในสถาบนัและกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนั 

ขอ้ 22 ผูย้ื่นขอรับทุนเรียนดีจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นผูไ้ดรั้บเกียรตินิยมจากการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ี

คณะกรรมการกาํหนด โดยเป็นผูส้นใจจะเข้าศึกษาในสถาบนัและอยู่ในระหว่างการ

คดัเลือกหรือไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาของสถาบนั 

  (2)  ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมจากการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะตอ้ง

เป็นนกัศึกษาของสถาบนัท่ีไดล้งทะเบียนวิชาท่ีนบัหน่วยกิตมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วย

กิต และมีผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีเรียนมาคิดเป็นแตม้รวมเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่  3.3 ในขณะท่ี

ขอรับทุน 

  (3)  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญ าเอกจะต้องเป็นผู ้ท่ี ได้

ลงทะเบียนวิชาท่ีนบัหน่วยกิตมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต และมีผลการศึกษาของทุก

วิชาท่ีเรียนมาคิดเป็นแตม้รวมเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.5 ในขณะท่ีขอรับทุน 
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ขอ้ 23   จาํนวนและหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินทุนเรียนดีให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ แต่จะตอ้งไม่เกินทุนละ 15,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 1 ปี  สาํหรับนกัศึกษา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ ไม่เกินทุนละ 30,000 บาทต่อปี ต่อเน่ืองกนัเป็น

เวลา 2 ปี  สาํหรับนกัศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หรือ 2 ปีคร่ึง สําหรับนกัศึกษาปริญญา

โทภาคพิ เศษ หรือไม่เกินทุนละ 50,000 บาทต่อปี สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 2 ปี  

ขอ้ 24 การใหทุ้นเรียนดี จะส้ินสุดลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จ่ายเงินทุนครบจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนด 

  (2)(2)    ผูรั้บทุนมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉล่ียสะสมแล้วตํ่ ากว่า 3.3 

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาโท และตํ่ากวา่ 3.5 สาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก 

  (3)  ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษานั้ นน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ยกเวน้ภาคฤดูร้อนหรือภาคสุดทา้ยของการศึกษาตามหลกัสูตรของแต่ละคณะ 

  (4)  นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

  (5)  คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหร้ะงบัการใหทุ้น 

หมวด 5 

ทุนสนับสนุนการวจิยั 

ขอ้ 25(3) ทุนสนบัสนุนการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการทาํวิทยานิพนธ์    

โดยแยกตามแหล่งเงินทุนเป็น 2 ประเภท คือ  

  (1)  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินรายไดข้องสถาบนั 

  (2)  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 
(2) หมวด 4 ขอ้ 24(2) แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
(3) หมวด 5 ขอ้ 25 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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ข้อ 26  การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่

นกัศึกษา   ผูข้อรับทุนสนบัสนุนการวิจยั ใหพิ้จารณาจากผูมี้คุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ไดศึ้กษาในสถาบนัมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ภาคการศึกษา 

 (2)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ทาํการวิจัย เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์อนัเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรชั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอกของสถาบนัและ  

เคา้โครงวิทยานิพนธ์นั้นไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงคณบดี     

แต่งตั้งแลว้ 

 (3)  ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้ งรายละเอียดเก่ียวกับ

ขอ้เสนอแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 (4)  ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้ 27(4) จาํนวนและหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนสนบัสนุนการวิจยัใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของสถาบนั  

หมวด 6 

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ 28 ทุ นค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยนกัศึกษาท่ีมีความ

จาํเป็นทางการเงิน  โดยการยกเวน้ค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลกัสูตร 

ขอ้ 29 นักศึกษาผู ้ขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องมีคุณ สมบัติ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 (4) หมวด 5 ขอ้ 27 แกไ้ขโดย ขอ้ 5 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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   (1)  เป็นนกัศึกษาสามญัของสถาบนั 

   2)  มีความจาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

   (3)  หากมิใช่เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคแรก จะต้องได้

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของภาคก่อนไม่ตํ่ากวา่ 3.0  

ขอ้ 30 ในการเสนอช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บทุน ให้แต่ละคณะพิจารณาเสนอรายช่ือ

นกัศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ทั้งน้ี จาํนวนของผูไ้ดรั้บทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 31 การให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจให้ตั้ งแต่ภาคแรกจนสําเร็จ

การศึกษา หรือใหเ้พียงภาคใดภาคหน่ึงกไ็ด ้

   ในกรณีท่ีให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหลายภาคติดต่อกนั  นกัศึกษา

ผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.0 หากภาคใดไดร้ะดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 3.0  ใหร้ะงบัการใหทุ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคถดัไป 

   ในกรณีท่ียงัทราบผลการศึกษาไม่ครบถว้นให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณบดี 

หมวด 7(5) 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 32 ทุนส่งเสริมการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผูท่ี้มี

ความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษใหเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัชั้นปริญญาโทในสถาบนั 

 

 
 

(5) หมวด 7 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้ 6 แห่ง ระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และ 
    แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556 
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ขอ้ 33 ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)  เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทคโนโลยี ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่วนตวัใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 

  (2)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 เป็นทุนท่ียกเวน้เฉพาะค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 

ขอ้ 34 คุณสมบติัของผูรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาทั้ง  2 ประเภท จาํนวนเงินและ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

ขอ้ 35 เง่ือนไขการรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 1 มีดงัน้ี 

  (1)  นกัศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาในแผน ก.(ทาํวิทยานิพนธ์) 

  (2)  นักศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.65 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่าเกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

  (3)  ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนกัศึกษากบัสถาบนั        

เป็นระยะเวลา 5 ปี 

  (4)  นกัศึกษาผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที 

และหากลาออกจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดให้กบัสถาบนั เวน้แต่

คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

  (5)  นกัศึกษาผูรั้บทุนไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืน ๆ ของสถาบนั 
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ขอ้ 36  เง่ือนไขการรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทท่ี 2 มีดงัน้ี 

  (1)  นักศึกษาผูรั้บทุนจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.45 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่าเกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

  (2)  นกัศึกษาผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธ์ิในการรับทุนทนัที 

และหากลาออกจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดให้กบัสถาบนั เวน้แต่

คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

หมวด 8 

รางวลัการวจิยั 

ขอ้ 37 รางวลัการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผลงาน และเพ่ือ

เป็นเกียรติแก่ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ หรือบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น     

3 ประเภท คือ 

  (1)  รางวลัสําหรับวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมของแต่ละหลกัสูตรให้เป็นไป 

ตามประกาศของสถาบนั 

  (2)  รางวลัสําหรับบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษาดีเยี่ยมของแต่ละ

หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

  (3)  รางวลัชมเชย  คณะกรรมการอาจจัดรางวลัชมเชย ให้แก่ผูเ้ขียน

วิทยานิพนธ์ หรือบทนิพนธ์ประจาํภาคการศึกษาท่ีส่งเขา้ขอรับรางวลัแต่ไม่ไดรั้บรางวลัดี

เยี่ยมกไ็ด ้

ขอ้ 38 หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้รับรางวลัการวิจยัให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 39 รางวัลการวิจัยจะจัดให้นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้รับไม่เกิน

ประเภทละหน่ึงรางวลั 
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หมวด 9(6) 

รางวลัเรียนดี 
 

ขอ้ 40 รางวลัเรียนดีมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติแก่นกัศึกษาท่ี

มีผลการศึกษาดี  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งขวนขวายให้ผลการศึกษาของตนดีข้ึน     

โดยแยกออกเป็น 2 กรณี  คือ 

  (1)  กรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

  (2)  กรณีท่ีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

ข้อ 41  กรณีท่ีนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับการ

พิจารณาเพ่ือรับรางวลัเรียนดี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  (1)  ตอ้งเป็นนักศึกษาหลกัสูตรชั้นปริญญาโทท่ีไดเ้รียนมาแลว้ไม่ตํ่า

กว่า  24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเน่ืองกนัทุกภาค

และในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) จะตอ้งลงทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วย

กิต สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ หรือไม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ 

  (2)  มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบ 24 หน่วยกิตตามความ

ใน (1)   คิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.65 

ขอ้ 42 รางวัลเรียนดีกรณีท่ีนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา ให้จัดทําเป็น          

ใบประกาศเกียรติคุณตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

อธิการบดี 

ขอ้ 43  กรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณา   

เพ่ือรับรางวลัเรียนดี ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 

(6) หมวด 9 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งระเบียบสถาบนัฯ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555 
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  (1)  ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.75 

  (2)  สอบไดไ้ม่ตํ่ากว่าระดบั ‘B’ ในทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเขา้เรียน และ

ตอ้งไม่มีผลการศึกษา ‘U’ 

  (3)  ตอ้งไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานบัรวมในหลกัสูตร 

  (4)  ตอ้งไม่เคยสอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่าเกิน 1 คร้ังหรือมี

ผลการสอบเป็น  ‘ตก’ 

  (5)  สาํเร็จการศึกษาภายในกาํหนด 3 ปี  

ขอ้ 44 รางวลัเรียนดีกรณีท่ีนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา ใหจ้ดัทาํเป็นโล่รางวลัตาม

แบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอธิการบดี  

ขอ้ 45 ให้แต่ละคณ ะเป็นผู ้เสนอรายช่ือผู ้มี สิท ธิได้รับรางวัลเรียน ดีต่อ

คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

หมวด 10 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 46 ให้กองทุนและรางวัลการศึกษาตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2538 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นกองทุน

ตามระเบียบน้ี  

 ประกาศ ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 

 (ลงนาม)  จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สําเนา) 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 

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

  โดยเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา 11 แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 สภาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551” 

ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 24(2) แห่งระเบียบสถาบันบณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน      

  “ขอ้ 24(2) ผูรั้บทุนมีผลการศึกษาคิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมแลว้

ตํ่ากวา่ 3.50” 
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ขอ้ 4  ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ 25 ทุนสนับสนุนการวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์และ/หรือการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ 

โดยจาํแนกตามแหล่งเงินทุนเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินรายไดข้องสถาบนั 

  2.  ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน” 

ขอ้ 5  ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ขอ้ 27 จาํนวนและหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจยั  การ

เขียนวิทยานิพนธ์และ/หรือการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง

วิชาการใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั” 

ขอ้ 6  ให้ยกเลิกความในหมวด 7 ทุนส่งเสริมการศึกษา แห่งระเบียบสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใ้ชข้อ้ความ

ต่อไปน้ีแทน 

หมวด 7 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

ขอ้ 32   ทุนส่งเสริมการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนผูท่ี้มี

ความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษให้เขา้ศึกษาต่อในสถาบนั โดยทุนน้ีจะให้แก่
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นกัศึกษาใหม่ทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ ท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ของ

สถาบนั ทั้งหลกัสูตรภาษาไทย หลกัสูตรภาษาองักฤษ และหลกัสูตรนานาชาติ 

ขอ้ 33  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท 

  (2)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ขอ้ 34  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)   เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลกัสูตร รวมทั้งสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่วนตวั

ใหแ้ก่ผูรั้บทุน ทั้งน้ี ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่และมีผลการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีไม่ตํ่ากวา่ 3.00 โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาในแผน ก. (ทาํวิทยานิพนธ์) 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา  ไม่ตํ่ากวา่ 3.50 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -   ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา 5 ปี 

    -   ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที และ

หากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมด

ใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

    -   ผูรั้บทุนน้ีไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบนั 
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  (2)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร ทั้งน้ี  ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่และมีผลการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ 3.00 โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา    ไม่ตํ่ากว่า 3.50 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

  (3)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิตจาํน

วนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร โดยผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผล

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ 2.75 โดยมีเง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่าเกณฑ ์ 

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 35  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship)   เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้ งหมดตลอดหลักสูตร  รวมทั้ งสนับสนุนค่าใช้จ่าย
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ส่วนตวัให้แก่ผูรั้บทุน ทั้ งน้ี  ผูรั้บทุนจะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ และมีผลการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ 3.00 ระดบัปริญญาโทไม่ตํ่ากวา่ 3.50 โดยมีเง่ือนไขการรับทุน 

ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 3.50 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -   ลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ิร่วมระหว่างนักศึกษากับ

สถาบนั เป็นระยะเวลา 5 ปี 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทันที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

    -    ผูรั้บทุนน้ีไม่มีสิทธิท่ีจะไปขอรับทุนอ่ืนๆ ของสถาบนั 

  (2)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2  เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร  ทั้งน้ี  ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผลการศึกษา 

ในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ 3.00 ระดบัปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.50 โดยมีเง่ือนไขการรับ

ทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.50 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์

ท่ีกาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -   ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที และ

หากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะตอ้งคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บมาแลว้ทั้งหมด

ใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
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  (3)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิตจาํน

วนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร ทั้งน้ี ผูรั้บทุนจะตอ้งเป็นนกัศึกษาใหม่ และมีผล

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.75  ระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.30 โดยมี

เง่ือนไขการรับทุน ดงัน้ี 

    -   ผู ้รับทุนจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละภาค

การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 3.30 หากภาคการศึกษาใดไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ะงบัการใหทุ้น 

    -    ผูรั้บทุนหากลาพกัการศึกษาจะหมดสิทธิในการรับทุนทนัที 

และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับมาแล้ว

ทั้งหมดใหก้บัสถาบนัเวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 36  จาํนวนและหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของสถาบนั 

  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการทุนและรางวลั

การศึกษา อาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเง่ือนไขตามเกณฑใ์นขอ้ 34 และขอ้ 35 ได้

เป็นรายกรณี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2551 

 

 (ลงนาม)       จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สําเนา) 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2555 

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

  โดยเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒัน-  

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา 11 แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบัมติ

สภาสถาบนัในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2555 เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 สภาสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 7(8) แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 7(8) ทุนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการทุนและรางวลัการศึกษากาํหนด  แลว้

รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ” 
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ขอ้ 4 ให้ยกเลิกความในหมวด 9 รางวลัเรียนดี  แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิต    

พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ข้อความ

ต่อไปน้ีแทน 
 

หมวด 9 

รางวลัเรียนดี 
 

ขอ้ 40  รางวลัเรียนดีมีวตัถุประสงค์ใหเ้ป็นเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติแก่นกัศึกษา  

ท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษาดี  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามุ่งขวนขวายใหผ้ล

การศึกษาของตนดีข้ึน 

ขอ้ 41  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเพ่ือรับรางวลัเรียนดี  

ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 (1)  ตอ้งเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรชั้นปริญญาโทท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ไม่ตํ่า

กว่า 24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเน่ืองกนัทุกภาค

และในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเวน้ภาคฤดูร้อน) จะตอ้งลงทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วย

กิต สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ หรือไม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ 

 (2)  มีผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบ  24 หน่วยกิต ตามความ

ใน (1) คิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.75 

ขอ้ 42  รางวลัเรียนดีสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดี ใหจ้ดัทาํเป็นใบประกาศ

เกียรติคุณตามแบบท่ีคณะกรรมการกาํหนด   
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ขอ้ 43  ให้แต่ละคณ ะเป็นผู ้เสนอรายช่ือผู ้มี สิท ธิได้รับรางวัลเรียน ดีต่อ

คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

ขอ้ 5  ความในหมวด 9 รางวลัเรียนดี  แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 ให้ใช้กบันักศึกษาท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 

 (ลงนาม) จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

 (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

 นายกสภาสถาบนั 
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 (สําเนา) 
 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยทุนและรางวลัการศึกษา 

(ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2556 

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

  โดยเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมตามความในมาตรา 11 แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกบัมติ

สภาสถาบันในการประชุม คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 สภาสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ย

ทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556” 

ขอ้ 2  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตั้งแต่ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ให้ยกเลิกความในหมวด 7 ทุนส่งเสริมการศึกษา แห่งระเบียบสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเติม   
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โดยความใน  ขอ้ 6 แห่งระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยทุนและรางวลั

การศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

หมวด 7 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 32  ทุนส่งเสริมการศึกษา  มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผูท่ี้มี

ความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษ ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันและเพ่ือส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  โดยทุนน้ีจะให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้ งนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาต่างชาติ ท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบันทั้ งหลกัสูตรภาษาไทย 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ และหลกัสูตรนานาชาติ 

ขอ้ 33  ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

สาํหรับนกัศึกษาเรียนดี 

  (2)  ทุนส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

ขอ้ 34  ทุนส่งเส ริมการศึกษาระดับปริญ ญ าโทและระดับปริญ ญาเอก            

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship) เป็นทุนท่ี

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลกัสูตร รวมทั้งสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่วนตวั

ใหแ้ก่ผูรั้บทุน  

  (2)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต

ใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร 
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  (3)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 เป็นทุนท่ียกเวน้ค่าหน่วยกิต  

จาํนวนก่ึงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บทุนตลอดหลกัสูตร   

ขอ้ 35  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์  และเง่ือนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาในขอ้ 

33 ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

   

  

    ประกาศ ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 

   (ลงนาม)  จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา 
 

   (นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา) 

   นายกสภาสถาบนั 
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