
ยุทธศาสตรที์� 4 ขบัเคลื�อนการพลิกโฉมดว้ยดิจทัิลเทคโนโลย ีและการบรหิารจดัการแบบเป�ด 
Strategic : 4 (Open Governance)

คู่มอืการใชง้านแบบคํารอ้งออนไลน์ 
(สาํหรบันักศึกษา)

Manual for using Online Request Form 
(For Student)



ขอคําแนะนํา
การเขยีนคํารอ้ง

01
02

กรอกขอ้มูล
แบบคํารอ้งออนไลน์

แจง้ผลการดําเนนิการ
ตามคํารอ้ง

สง่ลิงค์แบบคํารอ้ง

ระบบการให้บรกิาร
ด้านคํารอ้งออนไลน์

ประมวลผล

03

05
04

นักศึกษา
ขอคําแนะนาํจาก

เจา้หน้าศูนยก์ารศึกษา
หรอืเจา้หนา้ที�หลักสตูร

ผา่นการสนทนา / โทรศัพท์ /
 อีเมลล์ / Line Applcation 

นักศึกษาพมิพข์อ้มูลที�จาํเป�นลง
ในแบบคํารอ้งออนไลน์

ถ่ายภาพเอกสารแนบ (ถ้าม)ี

เจา้หนา้ศูนยก์ารศึกษา 
หรอืเจา้หนา้ที�หลักสตูร

แจง้ผลการดาํเนนิการตาม
คํารอ้ง หรอืสง่เอกสาร
ใหน้กัศึกษาทางอีเมลล์ 

 

เจา้หนา้ศูนยก์ารศึกษา 
หรอืเจา้หน้าที�หลักสตูร
ใหคํ้าแนะนําและสง่ลิงค์
แบบคํารอ้งออนไลน์

ใหนั้กศึกษาทางอีเมลล์ 
หรอื Line Applcation

ดา้นPower Automate
นําขอ้มูลที�ไดร้บัดาํเนนิการ
ประมวลผลตาม Workflow

แบบอัตโนมติั  

ระบบการให้บรกิารนักศึกษา
ด้านคํารอ้งออนไลน์ พ.ศ. 2565



แบบคํารอ้งออนไลน ์คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สาํหรบันกัศึกษาป�จจุบนั 
(GSPA Online Request Form - Current Student)

ขอลาเรยีนประจาํวชิา 
(Leave of absence Request Form)
 * จาํเป�นต้องแนบไฟล์หลักฐานเพื�อประกอบการลา 
    (Additional document files must be attached to support a leave of  absence)

ขอเอกสารสาํคัญทางการศึกษา 
(Academic Certification Request Form)
 - รบัรองผลการศึกษา (Certification of academic result)
 - รบัรองสถานภาพนกัศึกษา (Certification of Student Status)
 - รบัรองค่าใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน (Approval of payment)
 - รบัรองค่าใชจ้า่ยตลอดหลักสตูร (Confirmation letter of total enrollment and tuition fees)
 - อื�น ๆ (Other)

ขอดคูะแนนผลการศึกษารายวชิา 
(Score appealing Form)

01

02

03

https://forms.office.com/r/Dcb9MPm6m5
04 คํารอ้งทั�วไป (General Request Form)

http://edserv.nida.ac.th/en/images/document/FM-ESD-04-01-EN.pdf


03

แบบคํารอ้งออนไลน ์คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สาํหรบันกัศึกษาป�จจุบนั 
(GSPA Online Request Form - Current Student)

ขอหนังสอืแนะนําตัวเพื�อขอเก็บขอ้มูลงานวจิยั 
Confirmation of student status letter for data collection form
 ขอหนงัสอืไดค้รั�งละสงูสดุ 10 หนว่ยงาน (Maximum 10 organizations/1 request form)

05

https://forms.office.com/r/Dcb9MPm6m5

แบบกรอกรายละเอียดหนว่ยงาน
ที�ต้องการขอเก็บขอ้มูล

Information of organization 
for data collection form

https://forms.office.com/r/b5GdWKsAa1

แบบคํารอ้งออนไลน์ คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
สาํหรบันักศึกษาป�จจุบนั

GSPA ONLINE REQUEST FORM
(CURRENT STUDENT)

(Please sign in with User name @stu.nida.ac.th)(Please sign in with User name @stu.nida.ac.th)

AND



คํายินยอมและข้อตกลง Consent and Agreement
Click Yes เพื�อกรอกคํารอ้ง for fill to request forms

 (Click No จบการทํางาน End Forms)



กรอกข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
 ต้องกรอกทุกข้อที�มีเครื�องหมาย * ตามรูปแบบที�กําหนด * necessary

เลือกประเภทคํารอ้งในข้อ 9 Choose type of request form



ขอลาเรยีน (ระหวา่งการเรยีนรายวชิา)
Leave of absence
 * จาํเป�น ต้องแนบไฟล์หลักฐานเพื�อประกอบการลา 
    Additional document files must be attached to support a leave of 
    absence)

01
รหัสและรายชื�อวิชา(แบบเต็ม) Student ID

ชื�ออาจารย์ผู้สอน Instructor's name

สิ�งที�ต้องเตรียม Prepare

     เช่น รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ

     ไ์ฟล์หลักฐานเพื�อประกอบการลา evidence file 
     เช่น คําสั�งปฏิบัติราชการ, ใบรับรองแพทย์ ฯ
     Ex. Civil service order, medical, certificate, etc.



 รบัรองผลการศึกษา Certification of academic result
 รบัรองสถานภาพนกัศึกษา Certification of Student status
 รบัรองค่าใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน Approval of payment
 รบัรองค่าใชจ้า่ยตลอดหลักสตูร 

 หนงัสอืรบัรองอื�นๆ Other

ขอหนังสอืรบัรอง Certification

       Confirmation letter of  total enrollment and tuition fees

02
เหตุผล/ข้อมูลที�จําเป�น

สิ�งที�ต้องเตรียม Prepare

     ในการขอหนังสือรับรอง
     Reason/information 
     needed to request a certificate



ขอดคูะแนนผลการศึกษารายวชิา 
Score appealing03 04 คํารอ้งทั�วไป General



ขอหนงัสอืแนะนาํตัวเพื�อขอเก็บขอ้มูลงานวจิยั 
Confirmation of student status letter for data collection 

 (ขอหนงัสอืไดค้รั�งละสงูสดุ 10 หนว่ยงาน Maximum 10 organizations/1 request form)

05กรอกแบบคําร้องออนไลน์ 

กรอกรายละเอียดหน่วยงานที�ต้องการขอเก็บข้อมูล 

สิ�งที�ต้องดําเนินการ Prepare

     Fill in the Request Form 

     (กรอกได้สูงสุดครั�งละ 10 หน่วยงาน)
     Information of organization for data collection 
     (Maximum 10 organizations/1 Request form)



ติดตามคํารอ้งได้ที�อีเมลล์
Track request from e-mail
Student's account @nida.ac.th



แบบประเมนิความพงึพอใจต่อแบบคํารอ้งออนไลน์
ของคณะรฐัประศาสนศาสตร์

Assessment form for satisfaction with online
petition service of the GSPA  request form online

https://forms.office.com/r/UUcN3hw2WD

สาํหรบันกัศึกษา 
For Student


