
  
บว. 16 

แบบสงและรับวิทยานิพนธ 
(ใชขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญในการตรวจสอบ รวมกับแบบ บว. 27-28 และตามประกาศ บว. ฉบับที่ 72/2548 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ) 
1. นักศึกษา  3.6  เลมวิทยานิพนธ   มี 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ..............   ไมสมบูรณ (บว. จะไมรับ และจะสงคืน นศ.ทันที) 
เรียน      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                     (ตรวจสอบรายละเอียดกับดานหลังเอกสารนี้) 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....................................................  3.7  ใบรับรองวิทยานิพนธ  มี 
รหัสประจําตัว ..............................................................นักศึกษาระดับ       มีแกไข (สงคืนให นศ.แกไข) 

 ปริญญาโท      ปริญญาเอก  หลักสูตร………..……….........   ไมมี (บว. จะไมรับ และสงคืน นศ.ทันที) 
สาขาวิชา...................………………….………..ไดสอบวิทยานิพนธ      3.8  ใบรับรองการตรวจสอบการอางอิง (คณะเกษตรศาสตร ทุก 
ผานแลวเมื่อวันที่.............................……..............โดยสอบผานแบบ  สาขาวิชา ยกเวน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและธุรกิจการเกษตร) 

 ไมมีแกไข (อางอิงตาม บว.27) และครบกําหนดสงฉบับ  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
สมบูรณภายในวันที่.......................................และขาพเจาไดสงฉบับ   มี (ใหแนบมาสงดวย)    ไมมี 
สมบูรณตามกําหนด พรอมเอกสารตางๆ ตามที่แนบมาพรอมนี้  - ใหนักศึกษามารับวิทยานิพนธท่ี One Stop Service บว.  

 มีแกไข (ตาม บว. 27-28) โดยคณะกรรมการสอบเห็นชอบ  ไปแกไขภายในวันที่......................……………...(ดูขอ 3.2 ของ 
การแกไขเมื่อวันที่.....................................................และตองสงฉบับ  เอกสารนี้) 
สมบูรณหลังจากคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไขแลว   
ภายใน 3 วันทําการ  คือตองสงภายในวันที่………...............................  ลงช่ือ.............................................จนท. บัณฑิตวิทยาลัย 
และขาพเจาไดสงฉบับสมบูรณภายในกําหนด พรอมเอกสารตางๆ                         (............................................) 
ตามที่แนบมาพรอมนี้  - สงใหงานตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ   วันที่................................ 
  - วพ. ครบกําหนด 45 วัน คือวันที่......................................................... 
2.  หลักฐานการตีพิมพ (นศ.ต้ังแตรหัส 48 ขึ้นไป ทุกคนตองกรอก)   

 ใบตอบรับเอกสารการตีพิมพพรอมหลักฐานเอกสารที่            4. งานตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธดําเนินการ 
สงตีพิมพ     4.1  ตรวจสอบคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล สาขาวิชา  

 หลักฐานการตีพิมพ เชน วารสาร, รายงานการประชุมสัมมนา       แผนการศึกษา สถานภาพแลวถูกตอง  ยังไมตรงกับ 
 สงไปขอตีพิมพแลว แตยังไมไดหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอใหนศ.แกไขขอมูล 

(ใหระบุขอวารสารที่สงไปตีพิมพ)    
 ยังไมไดดําเนินการสงบทความตีพิมพ (ให นศ. รีบดําเนินการ                                    ลงชื่อ........................................ผูตรวจสอบ 
ทันที)                                     วันที่.......................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  4.2  ตรวจสอบรูปแบบ 
  (นศ. รับไปแกไขชาและสงคืนชามีคาปรับ ตรวจสอบกับประกาศ  

ลงช่ือ.....................................…..นักศึกษา  บว. ฉบับที่ 72/2548 ขอ 9.3)  
(..............................................)  ครั้งท่ี 1   - ตรวจเสร็จวันที่.......................กําหนดรับไปแกไขวันที.่....................... 

โทรศพัท.....................................................   - รับไปแกไขวันที่......................................ผูรับ....................................... 

3. กลุมอํานวยการตรวจสอบ   - กําหนดสงที่แกไขแลววันที่..................……………………................ 

3.1   สงฉบับสมบูรณตามกําหนดถูกตอง   - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว....................................... 

3.2  แบบ บว. 27  มี (วันที่สงเลม วพ.เปนไปตามประกาศที่   - นศ.สงคืนการแกไขเมื่อวันที.่......................เจาหนาที่ บว...................... 

เกี่ยวของ)   - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว....................................... 

3.3  แบบ บว. 28  มี (สอบผานแบบมีแกไข ตองแนบ  ครั้งท่ี 2   - ตรวจเสร็จวันที่.......................กําหนดรับไปแกไขวันที.่....................... 

ทุกครั้ง)   - รับไปแกไขวันที่......................................ผูรับ....................................... 

3.4  แบบ บว. 29  มี    ไมมี (ใหแนบสงมาดวย)   - กําหนดสงที่แกไขแลววันที่..................……………………................ 

3.5  แบบ บว. 37 (กรอกขอมูลและพิมพออกจากระบบ GSMIS)   - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว....................................... 

 มี    ไมมี  (ใหแนบสงมาดวย)   - นศ.สงคืนการแกไขเมื่อวันที.่......................เจาหนาที่ บว...................... 

 - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว........................................ 



 
 

-2- 
ครั้งท่ี 3   - ตรวจเสร็จวันที่.......................กําหนดรับไปแกไขวันที.่.......................  5. กลุมอํานวยการ 

 - รับไปแกไขวันที่......................................ผูรับ.......................................  เรียน   คณบดี 
 - กําหนดสงที่แกไขแลววันที่..................……………………................  เพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ 
 - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว.......................................   
 - นศ.สงคืนการแกไขเมื่อวันที.่......................เจาหนาที่ บว......................    ................................................. 
 - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว.......................................  (.................................................) 

ครั้งท่ี 4   - ตรวจเสร็จวันที่.......................กําหนดรับไปแกไขวันที.่.......................  ................./................/................ 
 - รับไปแกไขวันที่......................................ผูรับ.......................................   
 - กําหนดสงที่แกไขแลววันที่..................……………………................  6. นักศึกษา 
 - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว.......................................  ขาพเจาไดรับเลมวิทยานิพนธ เพื่อนําไปเขาปกแลวเมื่อ 
 - นศ.สงคืนการแกไขเมื่อวันที.่......................เจาหนาที่ บว......................  วันที่.............................. 
 - คาปรับ..............................บาท  เจาหนาที่ บว.......................................   ................................................. 

  (.................................................) 
4.3  เลขสันปก ............-....................ออกวันที.่.............................  ................./................/................ 

ลักษณะวิทยานพินธที่ไมสมบูรณ (บัณฑิตวิทยาลัยจะสงคืนนักศึกษาเมื่อตรวจพบ) 
และเอกสารสําคัญประกอบการสงวิทยานิพนธ 

 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งอาจารยที่ปรึกษาไดลงนามรับรองแลว พรอมที่จะเสนอคณบดี  ที่หลักสูตรสังกัดและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ลงนาม และพรอมที่จะเขาเลมเพื่อเผยแพรตอไปนั้น จึงไมควรจะมีลักษณะที่ไมสมบูรณและไมสมควรสงมา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ลักษณะวิทยานิพนธท่ีไมสมบูรณ 
1.1 ไมมีใบรับรองวิทยานิพนธ 
1.2 ไมมีสวนสําคัญ เชน 

1.2.1 บทคัดยอภาษาไทย-อังกฤษ (ไมมีอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง) 
1.2.2 สารบัญ (ไมวาจะเปนสารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ ทั้งหมดหรือขาดอยางใดอยางหนึ่งหรือแมขาด

หายไปเพียงหนาเดียว) 
1.2.3 เลขหนา (ไมวาจะไมมีทั้งเลม หรือไมมีเปนบางสวน) 

1.3 ภายในเลมที่แสดงใหเห็นวาไมเรียบรอย ไมใชฉบับสมบูรณ 
1.3.1 การเขียนเลขหนาดวยดินสอ หรือปากกา หรือการพิมพแปะทับเลขหนามาเปนจํานวนมาก 
1.3.2 การเขียนขอความตาง ๆ แทรกไวในเนื้อหาดวยดินสอ หรือปากกา คลายกับยังไมไดแกไข หรือแกไขยังไมเสร็จ 
1.3.3 ภาพรวมของตัวเลม ต้ังแตการตั้งคาหนากระดาษที่ไมสม่ําเสมอกันต้ังแตปกนอก การใชอักษรหลายแบบ หลายขนาด

ปะปนกัน การใชกระดาษหลากหลาย ทั้งต่ํากวา 80 แกรม สีไมขาวสะอาดสม่ําเสมอปะปนกันตลอดทั้งเลม รวมทั้ง
การพิมพผิดในระยะเบื้องตนมากมายหลายหนา หลายจุดนับไมถวน ซึ่งเปนขอความหรือเรื่องพื้นฐานที่ควรตรวจพบ
ในครั้งแรกกอนสงมา (ทั้งหมดของขอนี้ หรือเพียงบางสวนของขอนี้) 

2. เอกสารสําคัญประกอบการสงวิทยานิพนธ 
ในการสงวิทยานิพนธจะตองแนบเอกสารสําคัญมาดวยโดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบ หากไมพบก็จะไมรับวิทยานิพนธ 

เนื่องจากตรวจสอบขอมูลสําคัญจากเอกสารเหลานี้ซึ่งไดแก  
2.1 แบบ บว. 28 (ยกเวนสอบผานโดยไมมีแกไข) 
2.2 แบบ บว. 29 
2.3 แบบ บว. 37 
2.4 ใบรับรองการเขียนอางอิงโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกสาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร (ยกเวนสาขาวิชาสงเสริม

การเกษตร และธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมีอินทรีย (เฉพาะอางจากวารสาร)  และคณะเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  


