การส่งคาร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตทาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (วพ.02-2)
ผ่านระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์


คาแนะนาเบื้องต้น
1. นินิสิตต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่นสิ ิตจบการศึกษา
2. ในกรณีที่นิสิตได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องดาเนินการ
ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุนจากฝ่ายทุนการศึกษาด้วย
3. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2 เข้าระบบยืน่ คาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว
1) ใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง (ใช้ฉบับที่มี Barcode และไม่มีลายน้า โดยไม่ต้องลงวันที่ที่อยู่ดา้ น
ล่างสุดของใบรับรองวิทยานิพนธ์)
2) บทคัดย่อที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง (ใช้ฉบับที่มี Barcode และไม่มีลายน้า วันที่ที่อยู่ดา้ นล่างสุดของบทคัดย่อ
ให้ลงวันที่ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนาม หากทาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย])
3) ใบขอจบการศึกษาที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้ E-mail แทนการลงนามในเอกสารฉบับจริง (Electronically
Signed Form) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบยื่นคาร้องฯ
4) ใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ และแจ้งที่อยู่ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมลงนาม
และวันที)่



คาแนะนาการส่งไฟล์ในระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์

รายการ
1. ไฟล์ต้นฉบับวิทยานิพนธ์
การเรียงลาดับไฟล์เนื้อหาทั้งหมดของเล่มวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามลาดับ ดังนี้
1) ปกนอก
2) ใบรับรองวิทยานิพนธ์
3) หน้าปกใน
4) บทคัดย่อ
5) กิตติกรรมประกาศ
6) สารบัญ
7) สารบัญตาราง (ถ้ามี)
8) สารบัญภาพ (ถ้ามี)
9) คาอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (ถ้ามี)
10) ประมวลศัพท์ (ถ้ามี)
11) เนื้อหา
12) เอกสารและสิ่งอ้างอิง
13) ภาคผนวก (ถ้ามี)
14) ประวัติการศึกษาและการทางาน

คาแนะนา
ต้องดาเนินการส่งไฟล์ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ดังนี้
1.1 เนื้อหาทั้งหมดของเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นไฟล์ .pdf
(ตั้งแต่หน้าปกนอก ถึงประวัติการศึกษาและการทางาน ให้ใช้ไฟล์ที่มี
Barcode และไม่มีลายน้า) โดยทั้งใบรับรองวิทยานพนธ์ และบทคัดย่อ
ไม่ต้องมีการลงนามของนิสิต และคณะกรรมการประจาตัวนิสติ
[การตั้งชื่อไฟล์ รหัสนิสิต.pdf - - > เช่น 6312345678.pdf]
1.2 ไฟล์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ในกรณีทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย) เป็นไฟล์ .pdf ต้องมีการลงนามจริง
แล้วนิสิต Scan ส่งในระบบยืน่ คาร้องฯ นี้ (ลงนามในฉบับที่มี
Barcode และไม่มีลายน้า)
โดยใบรับรองฯ และบทคัดย่อฉบับที่มีการลงนามจริง
ให้นิสิตส่งทางไปรษณีย์ หรือบริการส่งเอกสารของเอกชนมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2 เข้าระบบยื่นคาร้อง
บัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว
[การตั้งชื่อไฟล์ รหัสนิสิตTH.pdf - - > เช่น
6312345678TH.pdf]

รายการ

2. ใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ และแจ้งที่อยู่ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ให้กับนิสิต

3. ใบนาส่งวิทยานิพนธ์
4. แบบฟอร์มแจ้งการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04)

5. คาร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05)

6. แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (วพ.06)

7. ใบขอจบการศึกษา

คาแนะนา
1.3 เนื้อหาทั้งหมดของเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นไฟล์ .docx
หรือ .doc (ตั้งแต่หน้าปกนอกถึงประวัติการศึกษาและการทางาน)
[การตั้งชื่อไฟล์ รหัสนิสิต.docx หรือ .doc - - >
เช่น 6312345678.docx]
Download จาก https://docs.grad.ku.ac.th/calc/
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งลงนาม และวันที่ให้เรียบร้อย
(ไฟล์ .pdf) (ดูคาแนะนาเพิ่มเติมด้านท้ายเอกสารนี้)
ใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ฯ นี้ กรอกข้อมูลและลงนามเรียบร้อย
แล้วส่งทางไปรษณีย์ หรือบริการส่งเอกสารของเอกชนมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2 เข้าระบบยื่นคาร้อง
บัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว
ที่มีการลงนามครบถ้วนแล้ว (พิมพ์จากระบบ iThesis) ให้ Scan เป็น
ไฟล์ .pdf
4.1 กรณีที่นิสิตยื่นเอกสาร วพ.04 มาตรวจแล้ว “ผ่าน”
มี 2 กรณี ดังนี้
4.1.1 เคยส่งตรวจโดยผ่านเคาน์เตอร์บัณฑิตวิทยาลัย
(ไม่ได้ยนื่ ผ่านระบบยื่นคาร้องออนไลน์) ให้ Scan เอกสาร วพ.04 ที่
แสดงผลว่าผ่าน (มีการลงนามของเจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย) และ
เอกสารแนบทั้งหมดส่งในระบบยื่นคาร้องออนไลน์นี้ (ไฟล์ .pdf)
4.1.2 ได้ส่งตรวจโดยผ่านระบบยื่นคาร้องออนไลน์ ให้
ใช้ไฟล์ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ หรือ Scan เฉพาะเอกสาร วพ.04 ที่แสดงผล
ว่าผ่าน (มีการลงนามของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) ส่งในระบบ
ยื่นคาร้องออนไลน์นี้ (ไฟล์ .pdf)
4.2 กรณีที่นิสิตยังไม่เคยยื่นตรวจ วพ.04 ให้ดาเนินการยื่น
ตรวจพร้อมกันกับคาร้อง วพ.02-2 นี้
4.3 กรณีที่นิสิตยังไม่มีผลงานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
(วพ.04) และยังไม่มีใบนาส่งวิทยานิพนธ์ แต่ดาเนินการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมเอกสารอื่นๆ ครบถ้วน
ถูกต้องตามคาร้อง วพ.02-2 แล้ว สามารถยืน่ คาร้องดังกล่าวนี้ เข้ามา
เพื่อขอตรวจสอบก่อนได้
ใช้เฉพาะกรณีที่มีการระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยคาร้อง วพ.05
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว Scan ส่งในระบบยืน่ คาร้องฯ
(ไฟล์ .pdf)
กรอกข้อมูลและมีการลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสาร
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที่ตรวจสอบจาก
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว (เฉพาะหน้าแรก ทีป่ รากฏข้อมูล
Similarity Index) (ไฟล์ .pdf)
Download จาก http://158.108.55.224/form-gen (วพ.08)
ที่มีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และลงนามเรียบร้อยแล้ว
(ไฟล์ .pdf)
โดยใบขอจบการศึกษาฉบับที่มีการลงนาม ให้นิสิตส่งทางไปรษณีย์ หรือ
บริการส่งเอกสารของเอกชนมายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2
เข้าระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว
(ดูคาแนะนาเพิ่มเติมด้านท้ายเอกสารนี้)

รายการ
8. ใบปลอดหนี้จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. สาเนาปริญญาบัตรจากสถาบัน
ที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คาแนะนา
ให้นิสิตขอใบปลอดหนี้จากสานักหอสมุดฯ แล้ว Scan หรือส่งไฟล์ที่
ได้รับจากสานักหอสมุดฯ เพื่อยื่นในระบบคาร้องออนไลน์ฯ
(ไฟล์ .pdf)
ใช้เฉพาะนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
สองปริญญา (Double/Dual Degree Program) โดย Scan ส่งใน
ระบบยืน่ คาร้องฯ (ไฟล์ .pdf)

การลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)

ขั้นตอนการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตทาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (วพ.02-2)
1. ดาเนินการส่งเอกสารดังนี้
1.1 ส่งคาร้อง วพ.02-2 และเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคาร้อง เข้าระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
1.2 ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2 เข้าระบบยืน่ คาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว
1) ใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง (ใช้ฉบับที่มี Barcode และไม่มีลายน้า โดยไม่ต้องลงวันที่ที่อยู่
ด้านล่างสุดของใบรับรองวิทยานิพนธ์)
2) บทคัดย่อที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง (ใช้ฉบับที่มี Barcode และไม่มีลายน้า วันที่ที่อยู่ดา้ นล่างสุดของบทคัดย่อ ให้
ลงวันทีท่ ี่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนาม หากทาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย])
3) ใบขอจบการศึกษาที่มีลายเซ็นจริงครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้ E-mail แทนการลงนามในเอกสารฉบับจริง
(Electronically Signed Form) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบยื่นคาร้องฯ
4) ใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ และแจ้งที่อยู่ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต
(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมลงนามและวันที่)
หมายเหตุ: เมื่อเอกสารตามข้อ 1) – 4) ถึงบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จะแจ้งนิสิตในระบบ WRTS
โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือบริการส่งเอกสารของเอกชนมาที่บัณฑิตวิทยาลัย (วงเล็บมุมซอง “งานมาตรฐานฯ”) และส่วนของ
ผู้ส่งให้เขียนสาขาวิชาของนิสิตที่หน้าซองเอกสารด้วย
ชื่อ ทีอ่ ยู่ผู้ส่ง....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................(สาขาวิชา......................)

กรุณาส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10903
(งานมาตรฐานฯ)

2. ติดตามผลการตรวจในระบบ WRTS
หากมีการแก้ไข หรือแจ้งให้เพิ่มเอกสาร ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และเมื่อผลในระบบ WRTS ขึ้นสถานะ “ผ่าน/ชาระเงินได้” (โดยนิสิตต้องรอการแจ้งเรื่องการชาระเงินค่าจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฯ
จากเจ้าหน้าการเงินที่อีกครั้งจึงจะชาระเงินได้)
3. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งรายละเอียดการชาระเงินค่าจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฯ ทางระบบ WRTS
(โดยนิสิตกดปุ่ม
ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าระบบ WRTS เพื่อดาวน์โหลดดูรายละเอียด)
4. นิสิตชาระเงินและส่งหลักฐานการชาระเงินกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย ทาง https://docs.grad.ku.ac.th/calc/
5. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการชาระเงิน และจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฯ ให้นิสิตในระบบ WRTS
6. รอตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาทาง https://www.grad.ku.ac.th/graduatecomplete/

การกรอกใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ และแจ้งที่อยู่ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต
1. เข้าระบบคิดเงินค่าธรรมเนียมการจัดทาวิทยานิพนธ์ ตาม link https://docs.grad.ku.ac.th/calc/

2. ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ระบุข้อมูลพื้นฐาน (เมื่อระบุข้อมูลพื้นฐานแล้ว
จะปรากฏเมนูสาหรับกรอกข้อมูลการคิดเงิน
ค่าธรรมเนียม)

2.2 ระบุการสั่งทาเล่มวิทยานิพนธ์

2.3 กรอกข้อมูลสั่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ แล้วกด
“คานวณ”

2.4 ตรวจสอบ และทาการบันทึก

2.5 พิมพ์แบบฟอร์มนาส่ง

2.6 นิสิตลงชื่อ / วันที่ และนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วพ.02-2

คาร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์
สาหรับนิสิตทาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])…………………………….................................…นามสกุล…………………….......................…......................................…..
ระดับปริญญา  เอก  แบบ 1.2  แบบ 1.1  แบบ 2.2  แบบ 2.1
 โท  แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกติ
 โครงการพิเศษ
 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 ภาคปกติ (โครงการนานาชาติ)
 โครงการพิเศษ (โครงการนานาชาติ)
รหัสประจาตัวนิสติ ...................................…สาขาวิชา……….…..............................................................................................……(รหัสสาขา…......................)
ภาควิชา ……….….........................................................................................วิทยาเขต…………….…….................……………………………………………..................
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค…………........ปีการศึกษา……………...........เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………......................................……...............………..
วิทยานิพนธ์สาย  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สังคม สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่...............……………………………………………………………
สาหรับนิสิต ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของเอกสาร **ทุกรายการให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าถัดไป**


นิสิตต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่นิสติ จบการศึกษา

ในกรณีที่นิสิตได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องดาเนินการ
ขอหนังสือรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทุนจากฝ่ายทุนการศึกษาด้วย
 1) ต้นฉบับวิทยานิพนธ์
1.1 ไฟล์เนื้อหาทั้งหมดของเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นไฟล์ .pdf จานวน 1 ไฟล์ (ใช้ไฟล์ที่มี Barcode และไม่มีลายน้า)
1.2 ไฟล์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นไฟล์ .pdf ต้องมีการลงนามจริง จานวน 1 ไฟล์ (ใช้ฉบับที่มี
Barcode และไม่มีลายน้า) [หากทาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ไม่ตอ้ งมีบทคัดย่อภาษาไทย] (ฉบับทีม่ ีการลงนามจริง ให้นิสิตส่งทางไปรษณีย์
หรือบริการส่งเอกสารของเอกชนมายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อนิสิตส่งคาร้อง วพ.02-2 เข้าระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์แล้ว)*
1.3 ไฟล์เนื้อหาทั้งหมดของเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นไฟล์ .docx หรือ .doc จานวน 1 ไฟล์
 2) ใบส่งทาเล่มวิทยานิพนธ์ และแจ้งที่อยู่ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต (download จาก https://docs.grad.ku.ac.th/calc/)*
 3) ใบนาส่งวิทยานิพนธ์ที่มีการลงนามครบถ้วนแล้ว (พิมพ์จากระบบ iThesis) ให้ Scan เป็นไฟล์ .pdf
 4) แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) ให้ใช้ฉบับทีพ่ ิมพ์จากระบบเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม วพ.04)
 5) คาร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05) ที่มีการกรอกข้อมูลและมีการลงนามครบถ้วนแล้ว
(ใช้เฉพาะกรณีที่มีการระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์) ส่งเป็นไฟล์ .pdf
 6) แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (วพ.06) ที่มีการกรอกข้อมูลและมีการลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสาร
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที่ตรวจสอบจากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว (เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏข้อมูล Similarity
Index) ส่งเป็นไฟล์ .pdf
 7) ใบขอจบการศึกษา 1 ฉบับ (download จาก http://info.grad.ku.ac.th/endform/) ที่มีการกรอกข้อมูลและมีการลงนามครบถ้วนแล้ว
ส่งเป็นไฟล์ .pdf*
 8) ใบปลอดหนี้จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Scan หรือส่งไฟล์ที่ได้รับจากสานักหอสมุดฯ ส่งเป็นไฟล์ .pdf
 9) สาเนาปริญญาบัตรจากสถาบันทีเ่ ป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เฉพาะนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
สองปริญญา (Double/Dual Degree Program)) ส่งเป็นไฟล์ .pdf
นิสิตลงนาม …………………….…………..………..
*เอกสารตามข้อ 1.2, 2, 7 ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)
วันที่ ……………………….…..……………..


สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดี
เพื่อโปรดลงนาม

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงนาม..................................................................................................

ลงนาม..................................................................................................

วันที.่ .....................................................................................................

วันที.่ .....................................................................................................

การลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัตขิ องบัณฑิตวิทยาลัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)

พฤศจิกายน 2564

