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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุมัตสิอบปำกเปล่ำขัน้สุดท้ำย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: บนัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กระทรวง: ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนมุตัสิอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย 

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 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 329  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 1,265  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 56  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การอนมุตัสิอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย 27/07/2558 09:00  
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.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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 นิสิตต้องมีคณุสมบตัิครบดงันีต้ามข้อก าหนดแหง่ข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 (ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศกึษาก่อนภาคต้น ปีการศกึษา 2556 และ พ.ศ.2556 (ส าหรับ
นิสิตท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคต้น ปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป)จงึจะมีสิทธ์ิในการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย 
 นิสิตต้องใช้ระยะเวลาในการพบประธานการสอบและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก (เพ่ือก าหนดนดั/ยืนยนัวนัสอบ) และ
สง่คืนเอกสารให้บณัฑิตวิทยาลยั (เพ่ือด าเนินการจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ และก าหนดการสอบในขัน้ตอน
ตอ่ไป) ไมเ่กิน 10 วนัท าการ 
 นิสิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา ควรตรวจสอบก าหนดการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย และการขอจบการศกึษาตาม
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และควรย่ืนค าร้องขอสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย (บว.07) พร้อม
เอกสารประกอบค าร้องขอสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายตอ่บณัฑิตวิทยาลยัไมน้่อยกว่า 2 สปัดาห์ ก่อนถึงวนัท่ีคาดว่าจะสอบ 
และต้องไมเ่กินก าหนดวนัสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในภาคการศกึษานัน้ๆ 
  
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- รับค าร้อง/เอกสาร 
- แยกค าร้อง/เอกสารสง่
ผู้ รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
นิสิตตามข้อบงัคบัวา่ด้วย
การศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาของบณัฑิต
วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บนัทึกข้อมลู 
 

5 วนัท าการ บนัฑิตวิทยาลยั - 

2) 

การพิจารณา 
 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ 
- บนัทึกข้อมลู 
- นิสิตพบประธานการสอบ
และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
เพ่ือนดัวนัสอบปากเปลา่ขัน้

10 วนัท าการ บนัฑิตวิทยาลยั - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สดุท้าย 
 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- ด าเนินการจดัท าค าสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการ และ
ก าหนดการสอบ 
- บนัทึกข้อมลู 
 

5 วนัท าการ บนัฑิตวิทยาลยั - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 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 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำร้องขอสอบ
ปำกเปล่ำขัน้
สดุท้ำย (บว.07) 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

2) 

เลม่วิทยำนิพนธ์ - 1 0 ชดุ (เข้ำเลม่ปกออ่น
และมีรูปแบบ
สมบรูณ์ตำมแบบ
กำรพิมพ์
วิทยำนิพนธ์ของ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บณัฑิตวิทยำลยั 
ม.เกษตรศำสตร์ 
(สำยวิทย์ศำสตร์ 
http://grad.ku.ac
.th/thesis/manua
l_sc.php หรือ 
สำยวิทยำศำสตร์
สงัคม 
http://grad.ku.ac
.th/thesis/manua
l_ss.php)) 

3) 

แบบเสนอช่ือ
ประธำนกำรสอบ 
และช่ือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ
ภำยนอกสถำบนั 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

4) 

ตำรำงชว่งเวลำ
วำ่งของ
คณะกรรมกำร
ประจ ำตวันิสิต 

บนัฑิตวิทยำลยั 1 0 ฉบบั - 

5) 

รำยงำนผลกำร
เรียนตำม
หลกัสตูร 
(บว.03-2) ท่ีผำ่น
กำรตรวจสอบ
จำกบณัฑิต
วิทยำลยั
เรียบร้อยแล้ว 

บนัฑิตวิทยำลยั 0 1 ฉบบั (ใช้ในส ำหรับนิสิต
ท่ีเข้ำศกึษำตัง้แต่
ภำคต้น ปีกำร
ศกึษษ 25556 
เป็นต้นไป ) 

6) ใบคะแนนฉบบั บนัฑิตวิทยำลยั 0 1 ฉบบั - 



5/6 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คดัโอน (ถ้ำมี) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ ( เลขที ่50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900 โทร.0-294-8445 - 50 /สายตรง
คณบดี /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 าร้องขอสอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย 

- 
 

2) แบบเสนอช่ือประธานการสอบและช่ือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 
- 
 

3) ตารางชว่งเวลาวา่งของคณะกรรมการประจ าตวันิสิต 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
 
 บณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยประธานการสอบ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนั อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) โดยคณะกรรมการดงักลา่วต้องมี
คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกนั และต้องมีผลงานวิจยัท่ีมิใชเ่ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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 นิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายได้อ่านล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนถึง
วนัสอบ ซึง่วิทยานิพนธ์ท่ีน าเข้าสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายต้องมีรูปแบบสมบรูณ์ตามแบบของวิทยานิพนธ์ 
 การสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายจะผา่นได้โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ของคณะกรรมการสอบ และเม่ือผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายแล้ว นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให์เรียบร้อยและสมบรูณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าขัน้สดุท้าย และเสนอวิทยานิพนธ์ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัประกาศใช้ในขณะนัน้ 
 ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศกึษาก่อนภาคต้น ปีการศกึษา 2556 หากไมส่ามารถเสนอวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์(วพ.02) 
ภายในภาคการศกึษาถดัไปให้ถือว่าการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายครัง้นัน้เป็นโมฆะ 
 ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคต้น ปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป หากไมส่ามารถเสนอวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบรูณ์(วพ.02) ภายใน 120 วนันบัจากวนัสอบปากเปล่าขัน้สดุท้าย ให้ถือวา่การสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายครัง้นัน้เป็น
โมฆะ 
  
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย สมสขุ นหูาร 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


