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สรุปขั้นตอน/แบบคำร้องตา่ง ๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ ์
 

นักศึกษาที่จัดทำวิทยานิพนธ์ต้องศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาฯ เกี่ยวกับการจัดทำ
วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด โดยได้รวบรวมไว้ในหน้าเว๊ปไซต์ของหลักสูตรแล้ว (http://law.nida.ac.th/program/16/60) 
หมายเหตุ 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563  
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2563  

ทั้งนี้ หลักสูตรได้สรุปสาระสำคัญกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์โดยสังเขป และคำร้องที่ต้องดำเนินการ ดงัปรากฎตามตารางนี้ 
 

ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
เพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ส่วนแรก  
(3 หน่วยกิต) ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา 
หมายเหตุ หลังจากได้ S ในวิชา กม 9004 นักศึกษาต้องสอบ
เค้าโครงให้ผ่านภายใน 2 ภาคการศึกษา มิเช่นนั้น เป็นเหตุ
ให้ส้ินสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับ (ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ต้องยื่นคำรอ้งขอขยายระยะเวลาการสอบ 
เค้าโครงตามแบบ ว.พ.พิเศษ 01 ในภาคที่ 2 หลังจากได้ S 
เท่านั้น และไม่ดำเนินการย้อนหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) 

แบบ วพ. 01 แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 
วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต 

- ภายหลังจากได้ผลการศึกษา S ในวิชา กม 9004 
(วิทยานิพนธ์ส่วนแรกแล้ว) และ 

- เมื่อทราบกำหนดการที่ต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในภาคการศึกษานั้น (ในส่วนนี้จะนับเป็นสัดส่วนการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา)  

แบบ วพ. 02 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

แบบ วพ. 03 
(สำหรับอาจารย์ 

ที่ปรึกษา) 

แบบเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- จัดทำเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์
ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
พร้อมลงระบบ i-Thesis 

- ให้นักศึกษายื่นเอกสาร วพ.04 - วพ.07 และเล่ม 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ในคราวเดียวกันเพื่อดำเนินการ
เตรียมความพร้อมในการสอบเค้าโครง 

- หลักสูตรนัดวันสอบ และแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบ 

แบบ วพ. 04 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

แบบ วพ. 05 แบบคำร้องขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
แบบ วพ. 06 แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ 

(สอบเค้าโครง) 
แบบ วพ. 07 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

http://law.nida.ac.th/program/16/60


 

Update 15/05/2564 

ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
หลังวันสอบเค้าโครงผ่านแล้ว นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลงทะเบียนภายใน “2 สัปดาห์” ให้เสร็จส้ิน  
มิฉะนั้น จะมีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราของสถาบัน 

แบบ วพ. 08 แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 
9 หน่วยกิต 

- จัดทำเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษา
เห็นสมควรให้สอบป้องกัน  

- ให้นักศึกษายื่นเอกสาร วพ.09 - วพ.12 และเล่ม 
วิทยานิพนธ์ในคราวเดียวกันเพื่อดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการสอบป้องกัน 

- หลักสูตรนัดวันสอบ และแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบ 

แบบ วพ. 09 แบบคำร้องขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
แบบ วพ. 10 แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ 

(สอบป้องกัน) 
แบบ วพ. 11 รายงานการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตามความเห็นของ

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
แบบ วพ. 12 แบบประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

กรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ให้ยื่นแบบ วพ.13 
และต้องดำเนินการแก้ไขในระบบ i-Thesis ด้วย  

แบบ วพ. 13 แบบคำร้องขอเปล่ียนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(ถ้ามี)  

- เมื่อได้แกไ้ขเล่มจากการสอบป้องกันแล้ว ให้อาจารย์ที่
ปรึกษารับรองผลการแก้ไข เพือ่ดำเนินการส่งต่อให้
สำนักบรรณาสารการพัฒนาตรวจสอบรูปแบบต่อไป 

- คณะส่งตรวจรูปแบบ (โดยปกติใช้เวลา 10-15 วันทำ
การ) และภายหลังจากได้รับผลการตรวจจะแจ้งให้
นักศึกษาทราบ 

แบบ วพ. 14 แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งให้
สำนักบรรณาสารฯตรวจรูปแบบ 

- นักศึกษาแก้ไขตามความเห็นของสำนักบรรณาสาร
การพัฒนา (อาจจะมากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นกับรายละเอียด
การแก้ไข) 

- นักศึกษาแก้ไขเสร็จส้ิน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
รับรองในแบบ วพ. 15 พร้อมกับเสนอพรอ้มเล่มที่มี
การแก้ไข เพือ่เสนอลงนาม 

- นักศึกษาดำเนินการเสนอให้กรรมการสอบลงนามโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเป็นลำดับแรก เมื่อลงนาม
ครบถ้วนแล้วจึงเสนอเล่มวิทยานิพนธ์มายังคณบดีให้
ลงนามเป็นลำดับสุดท้าย (แนบ วพ.15)  

แบบ วพ. 15 แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณา
สารการพัฒนา 

- ในการจบการศึกษา นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ต้อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับฯ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เงื่อนไขการรับทนุการศึกษา 

- หลักสูตรจะสามารถดำเนินการเพื่อขอจบการศึกษาไป
ยังสถาบันฯ เมื่อมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ ์

แบบ วพ. 16 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
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ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
- ในกรณีที่นักศกึษาไม่สามารถสอบเค้าโครงได้ภายใน

ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา หลังจากได้ S ในวิชา กม 
9004 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ต้องทำคำร้องขอขยาย
ระยะเวลา (มิเช่นนั้นส่งผลต่อการส้ินสภาพนักศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษา)  

- ให้ส่งคำร้องในภาคการศึกษาที่ 2 (ไม่ว่าจะมีกำหนด
สอบหรือไม่ก็ตาม) เพือ่ป้องกันการส้ินสภาพนักศึกษา 
และหลักสูตรไม่ดำเนินการพิจารณาโดยให้มีผล
ย้อนหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

แบบ วพ. พิเศษ 01 แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาในการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์   

 


