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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุมัตวิ ิทยำนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุมตั วิ ิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: บันฑิตวิทยาลัย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้ อบังคับว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2556
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 296
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 988
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 65
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุมตั วิ ิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 27/07/2558 08:30
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เคาน์เตอร์ รับคาร้อง ชัน้ 1 อาคารสารสนเทศบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที ่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 โทร. 0-2942-8445 - 50/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ไม่พกั เทีย่ ง และเปิ ดบริ การ วันเสาร์ 08.00-15.00 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
นิสิตต้ องสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายผ่านแล้ ว
นิสิตต้ องตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (วพ.01) แล้ ว
นิสิตอาจจะอยูใ่ นระหว่างดาเนินการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

- รับคาร้ อง/เอกสาร
- แยกคาร้ อง/เอกสารส่ง
ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบต้ นฉบับ
วิทยานิพนธ์

4 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
บันฑิตวิทยาลัย

การพิจารณา

- พิจารณาอนุมตั ิ
- บันทึกข้ อมูล

1 วันทาการ

บันฑิตวิทยาลัย

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
บันฑิตวิทยำลัย
1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(บัตรประจำตัว
นิสิต)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำร้ องขอส่ง
ต้ นฉบับ
วิทยำนิพนธ์
(วพ.02)
ใบส่งทำเล่มและ
ซีดีวิทยำนิพนธ์
คำร้ องขอให้
บัณฑิตวิทยำลัย
พิมพ์ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์
(วพ.02-1) และมี
กำรลงนำมของ
เจ้ ำหน้ ำที่บณ
ั ฑิต
วิทยำลัย
เรี ยบร้ อยแล้ ว
คำร้ องขอตรวจ
รูปแบบ
วิทยำนิพนธ์
(วพ.01) ที่มีกำร
ลงนำมในทุก
ส่วนเรี ยบร้ อย
แล้ ว
แบบฟอร์ มกำร
ตีพิมพ์ผลงำน
วิทยำนิพนธ์
(วพ.04) และ
เอกสำรกำร
ยอมรับให้ ตีพิมพ์

บันฑิตวิทยำลัย

1

บันฑิตวิทยำลัย

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

บันฑิตวิทยำลัย

1

0

ฉบับ

(ใช้ เฉพำะกรณีที่
ให้ บณ
ั ฑิต
วิทยำลัยพิมพ์
ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์ให้ )

บันฑิตวิทยำลัย

1

0

ฉบับ

-

บันฑิตวิทยำลัย

1

0

ชุด

-
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ที่

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
จำกสำนักพิมพ์
หรื อเอกสำรที่
ตีพิมพ์แล้ ว
คำร้ องขอระงับ
กำรเผยแพร่
วิทยำนิพนธ์
(วพ.05)
ใบรับรอง
วิทยำนิพนธ์ที่มี
กำรลงนำม
ครบถ้ วนสมบูรณ์
แล้ ว
บทคัดย่อ
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษที่มี
กำรลงนำมของ
ประธำน
กรรมกำร/
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก
และนิสิต
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ใบปลอดหนี ้

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บันฑิตวิทยำลัย

1

2

ฉบับ

บันฑิตวิทยำลัย

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(นิสิตขอจำก
สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษ
ตรศำสตร์ )
(download คำ
ร้ องจำก
http://www.grad.

9)
ใบขอจบ
10) กำรศึกษำ 1
ฉบับ

หมำยเหตุ

(ใช้ เฉพำะกรณีที่มี
กำรระงับกำร
เผยแพร่
วิทยำนิพนธ์)
(ยกเว้ นกำรลง
นำมของคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ใบแจ้ งกำรชำระ
เงิน
ค่ำลงทะเบียน
เรี ยน (KU9)

สำนักทะเบียนและ 1
ประมวลผล

0

ฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน
(KU2)

สำนักทะเบียนและ 1
ประมวลผล

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
กำรปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขทุน จำก
13) ฝ่ ำย
ทุนกำรศึกษำ
บัณฑิตวิทยำลัย

บันฑิตวิทยำลัย

1

0

ฉบับ

แผ่นซีดี (CD)
14) บันทึกข้ อมูล
วิทยำนิพนธ์
สื่อประกอบ
15)
วิทยำนิพนธ์

-

1

0

ชุด

ku.ac.th/form_ap
plication/index.p
hp)
(ใบแจ้ งกำรชำระ
เงินค่ำลงทะเบียน
เรี ยนที่ผำ่ นกำร
ชำระเงินจำก
ธนำคำร และมี
กำรประทับตรำ
ชำระเงินแล้ ว ใน
ภำคกำรศึกษำที่
นิสิตจบ
กำรศึกษำ)
(ใบเสร็จรับเงินใน
ภำคกำรศึกษำที่
นิสิตจบ
กำรศึกษำ)
(เฉพำะนิสิตที่
ได้ รับทุนจำก
บัณฑิตวิทยำลัย
และมีเงื่อนไขกำร
ตีพิมพ์ผลงำน
วิทยำนิพนธ์ก่อน
สำเร็จกำรศึกษำ)
-

-

1

0

ชุด

(ถ้ ำมี)

11)

12)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

16)

ต้ นฉบับ
วิทยำนิพนธ์

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
( ไม่ต้องเข้ ำเล่ม)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ (เลขที ่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 /โทร.0-294-8445 - 50 / สาย
ตรงคณบดี /www.grad.ac.th / Webboard)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาร้ องขอส่งต้ นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02)
2)
เล่มวิทยานิพนธ์
(มี รูปแบบสมบูรณ์ ตามแบบการพิ มพ์วิทยานิ พนธ์ ของบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สายวิ ทย์ศาสตร์ http://grad.ku.ac.th/thesis/manual_sc.php หรื อ สายวิ ทยาศาสตร์ สงั คม
http://grad.ku.ac.th/thesis/manual_ss.php)
19. หมำยเหตุ
- ต้ นฉบับวิทยานิพนธ์และซีดีที่ผา่ นการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ ว นิสิตต้ องจัดทารูปเล่มจานวน 5 เล่มซีดี
จานวน 7 แผ่น และให้ จดั ทาซีดีเพิ่มสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี)
- เล่มวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สานักหอสมุดวิทยาเขต บางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย
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- ซีดีวิทยานิพนธ์ สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) หัวหน้ าภาควิชา คณะ ต้ นสังกัด หอสมุดแห่งชาติ สภา
วิจยั แห่งชาติ สานักหอสมุดวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน
บัณฑิตวิทยาลัยให้ บริการจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์และแผ่นซีดีวิทยานิพนธ์ โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การ
จัดทา ดังนี ้
1. ค่าจัดทาปกวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง) หนาไม่เกิน 200 หน้ า คิดราคา 200 บาท/เล่ม หากเกิน 200 หน้ า คิดความหนาทุก
ๆ 50 หน้ า เพิ่ม 5 บาท/เล่ม เศษเกิน คิดเป็ น 50 หน้ า (อัตราค่าธรรมเนียมนี ้สาหรับการสัง่ ทาเล่มวิทยานิพนธ์อย่างน้ อย 5
เล่ม)
2. ค่าสาเนากระดาษขนาด A4 (ขาวดา) ราคาหน้ าละ 70 สตางค์
3. ค่าสาเนากระดาษขนาด A4 (สี) ราคาหน้ าละ 15 บาท
4. ค่าสาเนากระดาษขนาด A3 (ขาวดา) ราคาหน้ าละ 3 บาท
5. ค่าสาเนากระดาษขนาด A3 (สี) ราคาหน้ าละ 25 บาท
6. ค่าจัดทาแผ่นซีดีพร้ อมสกรี นแผ่น แผ่นละ 100 บาท
7. ค่าจัดทาปกวิทยานิพนธ์ (ปกอ่อน) หนาไม่เกิน 200 หน้ า คิดราคา 50 บาท/เล่ม (หากเกิน 200 หน้ า คิดความหนาทุก
ๆ 50 หน้ า เพิ่ม 5 บาท/เล่ม เศษเกิน คิดเป็ น 50 หน้ า)
(ที่มา:ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้ บริ การจัดทารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์และแผ่นซีดีวิทยานิพนธ์ ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555)
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

10/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
สมสุข นูหาร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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