
 

Update 20/08/2564 

 
 

 

สรุปขั้นตอน/แบบคำร้องตา่ง ๆ ในการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) 
 

นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาฯ เกี่ยวกับการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ
และปฏิทินการศึกษา รวมทั ้งกำหนดส่งผลการศึกษา (เมื ่อดำเนินการครบทุกขั ้นตอน)อย่างละเอียด โดยได้รวบรวมไว้ที่ 
หน้าเว็ปไซต์ของหลักสูตรแล้ว (http://law.nida.ac.th/program/16/60) และหลักสูตรได้สรุปสาระสำคัญกระบวนการจัดทำ
วิชาการโดยสังเขป และคำร้องที่ต้องดำเนินการ ดังปรากฎตามตารางนี้ 

ส่งคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำสารนิพนธ์จากเมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น และส่งที่เมล์ llm.gsl2@nida.ac.th เพียงเมล์เดียวเท่านั้น 
 

ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ขอลงทะเบียนวิชา กม 9000 การค้นคว้าอิสระ 

-  ส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ครบถ้วน 
-  ดำเนินการกอ่นระยะเวลาส้ินสุดการลงทะเบียน 5 วัน 
   เนื่องจากต้องส่งการเปิดรายวิชาไปยังกองบริการ   

 การศึกษา (เพื่อป้องกันการลงทะเบียนล่าช้า)  

แบบ สร. 01 แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) 

2) ระหว่างการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ   
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอความก้าวหน้า
ในการจัดทำงานวิจัย อย่างน้อย 8 ครั้ง โดยได้รับการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

สมุดรายงาน
ความก้าวหน้า 

สมุดรายงานความก้าวหน้า 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่ามีความกา้วหน้าและ 
    ใกล้ระยะเวลาที่จะสอบป้องกัน 
ข้อควรระวัง  
    1. ช่ือเรื่องต้องตรงกับเล่มสอบ     
    2. อ.ที่ปรึกษาควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบ 
       ก่อนการสอบอย่างน้อย 1 เดือน 

แบบ สร. 02 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

แบบ สร. 03 
(สำหรับอาจารย์ 

ที่ปรึกษา) 

แบบเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้า
อิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

4)  จัดทำเล่มสมบูรณ์ (ครบทุกส่วน) แล้วเสร็จ  
    และอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติใหส้อบป้องกันฯ 

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
- หลักสูตรจะแจ้งผลการนัดกรรมการสอบ 7 วันทำการ 

หลังจากได้รับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน 
- ส่งเล่มไปยังกรรมการสอบ โดยมีกำหนดเวลาประมาณ 

15 วันก่อนการสอบ  

แบบ สร. 04 แบบคำร้องขออนุมัติสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
แบบ สร. 05 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการ

ค้นคว้าอิสระ (ตามที่คณะกรรมการมีมติ) 
แบบ สร. 06 แบบประเมินผลการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
แบบ สร. 07 แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิชาการค้นคว้า

อิสระ (อักขราวิสุทธ์ิ) 
สมุดรายงาน
ความก้าวหน้า 

สมุดรายงานความก้าวหน้าที่มีการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างน้อย 8 ครั้งก่อนการสอบ 

magsl@nida.ac.th

http://law.nida.ac.th/program/15/66

กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ

http://law.nida.ac.th/program/16/60
mailto:llm.gsl2@nida.ac.th
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/58c12dd6a244ab31e2146b9d53268542.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/56d36997be6bba60c72a828dd4ac085d.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/289c2c2fcd4586f42bcac862770599fd.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/289c2c2fcd4586f42bcac862770599fd.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/289c2c2fcd4586f42bcac862770599fd.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/c639ca725f4b5095d6258ccb49ef49ff.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/8bbd93faa94655e604365ff0c30c5bec.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/165f7383d2cd6d9c15c8cb90e39372fe.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/02a42b7e3473a1688525cf8f787e1681.pdf


 

Update 20/08/2564 

ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
5)  วันสอบป้องกันวิชาการค้นคว้าอิสระ 
ข้อปฏิบัติในการสอบ 

- นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนการสอบ 30 นาที 
- กรณีที่เป็นการสอบในระบบออนไลน์ นักศึกษาเข้า

ระบบด้วยเมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น และจะมี
การทดสอบระบบก่อนการสอบตามการนัดหมาย 

- แต่งกายสุภาพ 
- ในกรณีที่สอบออนไลน์ต้องเตรียมความพร้อมเรื่อง

สถานที่และบรรยากาศที่เหมาะสมในการสอบ 
- เตรียมการนำเสนอด้วย PowerPoint โดยนักศึกษา

เป็นผู้ควบคุมการนำเสนอด้วยตัวเอง 
- นักศึกษาต้องเตรียมการบันทึกการสอบด้วยตัวเอง 

หลักสูตรไม่ส่งต่อไฟล์ทีม่ีการบันทกึในระบบ  

แบบ สร. 08 แบบคำร้องขอเปล่ียนแปลงชื่อหัวข้อการค้นคว้า
อิสระ (ถ้ามี)  
(กรณีที่คณะกรรมการสอบมมีติให้แก้ไขช่ือหัวข้อ 
ที่แตกต่างจากที่ได้ยื่นสอบตามแบบ สร.04) 

6)  การแก้ไขเล่มวิชาการคน้คว้าอิสระและจัดทำบทความ 
- นักศึกษาแก้ไขเล่มตามความเห็นของกรรมการสอบ

โดยการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

สมุดรายงาน
ความก้าวหน้า 

สมุดรายงานความก้าวหน้าที่มีการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 ครั้งหลังจากการสอบ 

7)  แก้ไขเล่มสมบูรณ์แล้วเสร็จ 
ข้อควรระวัง  

ระยะเวลาตรวจรูปแบบฯอย่างน้อย 1 สัปดาห์
หลังจากรับเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นกับความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ของเล่มการค้นคว้าอิสะ 

แบบ สร. 09 แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งให้
สำนักบรรณาสารฯตรวจรูปแบบ 

8)   จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่  
(สามารถดำเนินการพร้อมกับขั้นตอนที่ 6-7 ได้) 
 

 
 

สร.พิเศษ 03 

กรณี 1 ให้คณะเผยแพร่ 
ให้จัดทำบทความตามรูปแบบของวารสารนิติพัฒน์ 
รูปแบบการเขียนบทความ 

 กรณี 2 นักศึกษาเผยแพร่ด้วยวิธีอื่น 
ให้ส่งใบตอบรับของวารสารแทนการส่งบทความ 

9)   ส่งเล่มสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณา
สารแล้ว และเสนอเพื่อลงนามในเล่มค้นคว้าอิสระ 

- จัดทำเล่มสมบูรณ์และให้อ.ที่ปรึกษาลงนาม  
พร้อมแนบแบบ สร. 10 และ สร. 11  

- วิธีการเสนอลงนามเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

แบบ สร. 07 แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิชาการค้นคว้า
อิสระ (อักขราวิสุทธ์ิ) 

แบบ สร. 10 แบบรับรองการตรวจสอบบทความวิชาการ
ค้นคว้าอิสระและอนุญาตให้เผยแพร่ฯ  
(กรณีที่เผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นให้ส่งใบตอบรับฯ) 

แบบ สร. 11 แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณา
สารการพัฒนา 

http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/14f10e070e352d7e5c699965dd25f5ad.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/4a92d1ae570c8e25cf1c10244f6ef2b2.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/5af8062691cf85cdb561da6d77fad000.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/02a42b7e3473a1688525cf8f787e1681.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/5758c1355a1808a34dbcb0bc5eaa100b.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/e0cb9e87e72a6aac232773be5f576c32.pdf


 

Update 20/08/2564 

ขั้นตอนการจัดทำ/การใช้แบบฟอร์ม แบบคำร้อง ชื่อแบบฟอร์ม 
10) จัดทำซีดีข้อมลู 

- เมื่อได้รับเอกสารที่มกีารลงนามหน้าอนุมัติครบถ้วนให้
นักศึกษาจัดทำซีดี ตามรูปแบบ  

- เนื้อหาในซีดีประกอบด้วย 
1) เล่มสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์ PDF 
2) ไฟล์บทความ PDF/WORD 
3) แบบ สร.10 PDF 
กรณีที่ตพีิมพ์เผยแพร่วิธีการอื่น ให้ส่งใบตอบรับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องการประชมุ
วิชาการระดับชาติ แทนเอกสารลำดับที่ 2 และ 3 

รูปแบบการจัดทำซีดีข้อมูล (สำหรับวิชาการค้นคว้าอิสระ) 

 

เม่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 10  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะดำเนินการส่งผลคะแนนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ  

และถือว่ากระบวนการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ 
 

 

ในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการทั้ง 10 ขั้นตอน ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาส่งผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 
สามารถยื่นคำร้องเสนอขอขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
 
ครั้งที่ 1 ขยายเวลา 60 วัน (นับจากกำหนดระยะเวลาส่งผลการศึกษา) 
(สร.พิเศษ 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (60 วัน)  
 
ครั้งที่ 2 ขยายเวลา 30 วัน “เป็นกรณีพิเศษ” (นับจากวันครบกำหนดการขอขยายครั้งที่ 1) 
เป็นการขยายในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น 

1. ได้รับอนุมัติให้สอบป้องกัน โดยวางเล่มและเอกสารครบถ้วนแล้ว 
2. มีกำหนดสอบป้องกันแล้ว 
3. อยู่ระหว่างการแก้ไขเล่ม/ตรวจรูปแบบ/เสนอลงนาม 

(สร.พิเศษ 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (30 วัน) 
 

** ตรวจสอบระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา และวางแผนการส่งงานตามกระบวนการ  
หากไม่สามารถดำเนินการครบทั้ง 10 ขั้นตอนในระยะเวลา ผลการศึกษาเป็น F ** 

http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/539a911d3c324dcffe1af9bdff388fcc.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/99028132ef3e9796732ff86e1c182bca.pdf
http://law.nida.ac.th/statics/ui/files/6aa4dd412dc0a0b75b6d23c78c0b7c09.pdf

