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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุมัตวิิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: บนัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กระทรวง: ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนมุตัวิิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: บนัฑิตวิทยาลยั 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบงัคบัวา่ด้วย
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 296  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 988  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 65  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนมุตัวิิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  27/07/2558 08:30
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ เคาน์เตอร์รับค าร้อง ชัน้ 1 อาคารสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เลขที ่50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 โทร. 0-2942-8445 - 50/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ไม่พกัเทีย่ง และเปิดบริการ วนัเสาร์ 08.00-15.00 น.) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 นิสิตต้องสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายผ่านแล้ว 
 นิสิตต้องตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (วพ.01) แล้ว 
 นิสิตอาจจะอยูใ่นระหวา่งด าเนินการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- รับค าร้อง/เอกสาร 
- แยกค าร้อง/เอกสารสง่    
  ผู้ รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบต้นฉบบั 
   วิทยานิพนธ์ 
 

4 วนัท าการ บนัฑิตวิทยาลยั - 

2) 
การพิจารณา 
 

- พิจารณาอนมุตัิ 
- บนัทึกข้อมลู 
 

1 วนัท าการ บนัฑิตวิทยาลยั - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั (บตัรประจ ำตวั
นิสิต) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำร้องขอสง่
ต้นฉบบั
วิทยำนิพนธ์ 
(วพ.02) 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบสง่ท ำเลม่และ
ซีดีวิทยำนิพนธ์ 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

3) 

ค ำร้องขอให้
บณัฑิตวิทยำลยั
พิมพ์ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์ 
(วพ.02-1) และมี
กำรลงนำมของ
เจ้ำหน้ำท่ีบณัฑิต
วิทยำลยั
เรียบร้อยแล้ว 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั (ใช้เฉพำะกรณีท่ี
ให้บณัฑิต
วิทยำลยัพิมพ์
ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์ให้) 

4) 

ค ำร้องขอตรวจ
รูปแบบ
วิทยำนิพนธ์
(วพ.01) ท่ีมีกำร
ลงนำมในทกุ
สว่นเรียบร้อย
แล้ว 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

5) 

แบบฟอร์มกำร
ตีพิมพ์ผลงำน
วิทยำนิพนธ์
(วพ.04) และ
เอกสำรกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จำกส ำนกัพิมพ์
หรือเอกสำรท่ี
ตีพิมพ์แล้ว 

6) 

ค ำร้องขอระงบั
กำรเผยแพร่
วิทยำนิพนธ์
(วพ.05) 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 2 ฉบบั (ใช้เฉพำะกรณีท่ีมี
กำรระงบักำร
เผยแพร่
วิทยำนิพนธ์) 

7) 

ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์ท่ีมี
กำรลงนำม
ครบถ้วนสมบรูณ์
แล้ว 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 1 ฉบบั (ยกเว้นกำรลง
นำมของคณบดี
บณัฑิตวิทยำลยั) 

8) 

บทคดัย่อ
ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษท่ีมี
กำรลงนำมของ
ประธำน
กรรมกำร/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลกั
และนิสิต
เรียบร้อยแล้ว 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 

ใบปลอดหนี ้ - 1 0 ฉบบั (นิสิตขอจำก
ส ำนกัหอสมดุ 
มหำวิทยำลยัเกษ
ตรศำสตร์) 

10) 
ใบขอจบ
กำรศกึษำ 1 
ฉบบั 

- 1 0 ฉบบั (download ค ำ
ร้องจำก 
http://www.grad.
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ku.ac.th/form_ap
plication/index.p
hp) 

11) 

ใบแจ้งกำรช ำระ
เงิน
คำ่ลงทะเบียน
เรียน (KU9) 

ส ำนกัทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 0 ฉบบั (ใบแจ้งกำรช ำระ
เงินคำ่ลงทะเบียน
เรียนท่ีผำ่นกำร
ช ำระเงินจำก
ธนำคำร และมี
กำรประทบัตรำ 
ช ำระเงินแล้ว ใน
ภำคกำรศกึษำท่ี
นิสิตจบ
กำรศกึษำ) 

12) 

ใบเสร็จรับเงิน 
(KU2) 

ส ำนกัทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 0 ฉบบั (ใบเสร็จรับเงินใน
ภำคกำรศกึษำท่ี
นิสิตจบ
กำรศกึษำ) 

13) 

หนงัสือรับรอง
กำรปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขทนุ จำก
ฝ่ำย
ทนุกำรศกึษำ 
บณัฑิตวิทยำลยั 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั (เฉพำะนิสิตท่ี
ได้รับทนุจำก
บณัฑิตวิทยำลยั 
และมีเง่ือนไขกำร
ตีพิมพ์ผลงำน
วิทยำนิพนธ์ก่อน
ส ำเร็จกำรศกึษำ) 

14) 
แผน่ซีดี (CD) 
บนัทกึข้อมลู
วิทยำนิพนธ์ 

- 1 0 ชดุ - 

15) 
ส่ือประกอบ
วิทยำนิพนธ์ 

- 1 0 ชดุ (ถ้ำมี) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

16) 
ต้นฉบบั
วิทยำนิพนธ์ 

- 1 0 ชดุ ( ไมต้่องเข้ำเลม่) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ (เลขที ่50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 /โทร.0-294-8445 - 50 / สาย
ตรงคณบดี /www.grad.ac.th / Webboard) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าร้องขอสง่ต้นฉบบัวิทยานิพนธ์ (วพ.02) 

- 
2) เลม่วิทยานิพนธ์ 

(มีรูปแบบสมบูรณ์ตามแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(สายวิทย์ศาสตร์ http://grad.ku.ac.th/thesis/manual_sc.php หรือ สายวิทยาศาสตร์สงัคม 
http://grad.ku.ac.th/thesis/manual_ss.php) 

 
19. หมำยเหตุ 
- ต้นฉบบัวิทยานิพนธ์และซีดีท่ีผา่นการตรวจสอบจากบณัฑิตวิทยาลยัแล้ว นิสิตต้องจดัท ารูปเลม่จ านวน 5 เลม่ซีดี
จ านวน 7 แผน่ และให้จดัท าซีดีเพิ่มส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 
- เลม่วิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ส านกัหอสมดุวิทยาเขต บางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน 
และบณัฑิตวิทยาลยั 
 



7/8 
 

- ซีดีวิทยานิพนธ์ ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) หวัหน้าภาควิชา คณะ ต้นสงักดั หอสมดุแหง่ชาต ิสภา
วิจยัแหง่ชาติ ส านกัหอสมดุวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน 
บณัฑิตวิทยาลยัให้บริการจดัท ารูปเลม่วิทยานิพนธ์และแผน่ซีดีวิทยานิพนธ์ โดยมีอตัราคา่ธรรมเนียมในการให้บริการ
จดัท า ดงันี ้
1. คา่จดัท าปกวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง) หนาไมเ่กิน 200 หน้า คิดราคา 200 บาท/เลม่ หากเกิน 200 หน้า คดิความหนาทกุ 
ๆ 50 หน้า เพิ่ม 5 บาท/เลม่ เศษเกิน คิดเป็น 50 หน้า (อตัราคา่ธรรมเนียมนีส้ าหรับการสัง่ท าเลม่วิทยานิพนธ์อยา่งน้อย 5 
เลม่) 
 
2. คา่ส าเนากระดาษขนาด A4 (ขาวด า) ราคาหน้าละ 70 สตางค์ 
 
3. คา่ส าเนากระดาษขนาด A4 (สี) ราคาหน้าละ 15 บาท 
 
4. คา่ส าเนากระดาษขนาด A3 (ขาวด า) ราคาหน้าละ 3 บาท 
 
5. คา่ส าเนากระดาษขนาด A3 (สี) ราคาหน้าละ 25 บาท 
 
6. คา่จดัท าแผน่ซีดีพร้อมสกรีนแผน่ แผน่ละ 100 บาท 
 
7. คา่จดัท าปกวิทยานิพนธ์ (ปกอ่อน) หนาไมเ่กิน 200 หน้า คิดราคา 50 บาท/เลม่ (หากเกิน 200 หน้า คิดความหนาทกุ 
ๆ 50 หน้า เพิ่ม 5 บาท/เลม่ เศษเกิน คิดเป็น 50 หน้า) 
 
(ท่ีมา:ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เร่ือง อตัราคา่ธรรมเนียมการให้บริการจดัท ารูปเลม่
วิทยานิพนธ์และแผน่ซีดีวิทยานิพนธ์ ฉบบัลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย สมสขุ นหูาร 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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