
ก.จดุบรกิาร One stop Service บณัฑติวทิยาลยั / A.One stop Service, Graduate School 
 

ไดต้รวจสอบเอกสารของ นาย/นาง/นางสาว /The thesis of Mr/Mrs/Miss………………………………………..……….……รหัสประจําตัว/Student ID……………………………………… 
 

สาขาวชิา/Program in………………………………………………………………..…………………………เรยีบรอ้ยแลว้ตามรายการต่อไปนี/้ has been checked according to following item; 
 
 
 
 
 
 
 
ซึง่นักศกึษาจะตอ้งส่งวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ทีย่งัไม่เขา้ปกภายในกําหนดคอืวันที/่Student is to submit the unbound thesis before date…………………………….……………………  
 
(เป็นไปตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง/refer to related announcement) และนักศกึษาไดส้ง่ในวันนี้คอืวันที ่/and student has submitted today, that is (date)................................. 
 
โดยวันครบกําหนดใหม้ารับไปแกไ้ข นับจากวันนีไ้ปอกี 3 วันทําการคอืวันที/่ Please contact Graduate School on date………………………….…………………(within 3 working days 
to return the thesis) 
 
 
 
 
ข.นกัศกึษาตดิตอ่ขอรับ-สง่วทิยานพินธไ์ดท้ี ่One stop Service ตามวนัทีก่ําหนดไวใ้นแตล่ะขัน้ตอนดังนี(้โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งทกุครัง้) / B. Student 
submit-receive the thesis at One stop Service on the date designated below; (Please check the correctness of date appoinment) 

ครัง้ที ่
Time 

นักศกึษา 
Student 

วนัท ี
Date 

ภายใน
กําหนด 
Within 

deadline 
(ใช/่Yes ) 

เกนิกําหนดปรับวันละ 
Overdue late fee 

100 บาท 
Bahts/day 

บว.นัด นศ. / Graduate School’s Appointment ลงชือ่เจา้หนา้ที ่
บัณฑติวทิยาลัย 

Signature       
(GS Officer) 

 

กําหนดส่งคนืแกไ้ขแลว้
ภายใน 7 วัน นับรวมวันหยุด 

Resubmit the revised 
thesis (within 7 days) 

รับคนืไปแกไ้ขใหม่
ภายใน 3 วันทําการ 
Return the thesis      

(3 working days for 
format checking) 

1 รับคนืไปแกไ้ข / Receive on       
        
2 นศ.สง่คนืแกไ้ขแลว้ / Submit on       
  รับคนืไปแกไ้ข / Receive on       
        
3 นศ.สง่คนืแกไ้ขแลว้ / Submit on       
  รับคนืไปแกไ้ข / Receive on       
        
4 นศ.สง่คนืแกไ้ขแลว้ / Submit on       
  รับคนืไปแกไ้ข / Receive on       
        
5 นศ.สง่คนืแกไ้ขแลว้ / Submit on       
  รับคนืไปแกไ้ข / Receive on       
 
ค.หลังจากการตรวจรูปแบบเสร็จสิน้แลว้ (ใชใ้นกรณีนักศกึษามาตดิตามงานที ่บว.) / C. After format checking process is completed (In case student contact Graduate School for progress) 
 

วทิยานพินธข์องนักศกึษาอยูใ่นขัน้ตอน/The thesis in process        อยูใ่นระหวา่งเสนอคณบดลีงนาม / Propose for the Dean’s signature 
 รอใบรับรองจากคณะ / Wait for Thesis Certification from related faculty 
 รับไปเขา้ปกได(้ใหดํ้าเนนิตามขัน้ตอนรับเล่มเพือ่เขา้ปก) / Proceed for binding 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วพ.นศ.1/GS.TS.1 เลขรับ/No …….……………………… 
เอกสารนีใ้ชส้ําหรับตดิตอ่ 
รับ-สง่วทิยานพินธท์กุครัง้ 

(Please being this paper every time 
students contact Graduate School) 

ใบรับ-สง่วทิยานพินธสํ์าหรับนักศกึษา/ Form for Submit-Receive Thesis for Student 
(นักศกึษา สามารถตรวจสอบวันทีต่ามขัน้ตอนเหล่านีไ้ดท้ี ่http://gs.kku.ac.th ) 
( Students could follow  the thesis checking process at http://gs.kku.ac.th) 

 แบบ บว.16 /Form GS.16 

 แบบ บว.28 /Form GS.28 

 แบบ บว.37 /Form GS.37 

 ใบรับรองวทิยานพินธ/์Thesis Certification 

 

 แบบ บว.27 /Form GS.27 

 แบบ บว.29 /Form GS.29 

 เลม่วทิยานพินธ ์/Thesis 

 ใบตรวจสอบเอกสารอา้งองิ/Certification of Reference 

 

ขัน้ตอนการตรวจรูปแบบ วพ.ฉบบัสมบรูณ์จะตอ้งเสร็จสิน้ภายใน
45 วนันับถัดจากวันที ่บว.ไดรั้บ วพ.ดงันัน้ ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งเสร็จ
สิน้ภายในไม่เกนิวนัที ่/ In accordance with Regulation, the 
format checking must be completed within 45 days after 
the first submission to Graduate School. Therefore, the  
 

due date is……………………………………………………………… 

ลงชือ่/Signature…………………………………………………..เจา้หนา้ทีบ่ัณฑติวทิยาลัย/GS Officer 
 

วนัที/่Date…………………………………………………… 

ลงชือ่/Signature…………………………………………………..เจา้หนา้ทีบ่ัณฑติวทิยาลัย/GS Officer 
 

วนัที/่Date………………………………………………….. 

 

   แกไ้ขกีค่รัง้ก็ตาม การนับจํานวนวัน นับจากวันทีส่ง่ วพ.ให ้บว.ครัง้แรก จนกระทัง่ตรวจรูปแบบการพมิพ ์วพ.เสร็จสิน้ รวมตอ้งไม่เกนิ 45 วัน 
   กรณีสอบ วพ.ผา่นแบบไม่มเีงือ่นไขก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งสง่ วพ.ฉบบัสมบูรณ์ทีย่งัไม่เขา้ปกภายใน 45 วนั นับจากวันสอบผ่านวทิยานพินธ ์
   สง่วทิยานพินธท์ีเ่ขา้ปก ณ จุด One Stop Service ไดแ้ก ่วทิยานพินธท์ีเ่ขา้ปกแลว้ จํานวน 4 เลม่ (โดย 1 ใน 4 เลม่นี ้เป็นตน้ฉบับ 1 เลม่ สว่นอกี 3 เลม่เป็นสําเนา) และสําเนาชนดิไมเ่ขา้ปก 

1 เลม่ รวมเป็น 5 เลม่ ขอ้มลูทัง้หมดบันทกึลงในแผน่ CD จํานวน 1 แผน่ (ตามประกาศฯของบัณฑติวทิยาลัย) 
   การตพีมิพใ์นวารสารใหนั้กศกึษาถ่ายเอกสารหนา้ปก และปกในวารสาร มาพรอ้มบทความ และกรณมีหีนังสอืตอบรับใหต้พีมิพ ์ตอ้งระบุตพีมิพฉ์บบัใด ระยะเวลาตพีมิพ ์และใหถ้่ายเอกสาร

หนา้ปก และปกในวารสารฉบับล่าสุดพรอ้มกับบทความทีส่ง่ตพีมิพ ์
   นักศกึษาสามารถตรวจสอบ หรอืตดิตามขัน้ตอนการสง่วทิยานพินพค์รัง้แรกจนกระทั่งถงึวันที ่บว.แจง้คณะแลว้วา่นักศกึษาสง่ วพ.เขา้ปกแลว้ ไดท้ี ่http://gs.kku.ac.th หรอื  

โทร 0-4320-2420 ต่อ 27,31,32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   The thesis may be checked again and again, but the format checking must be completed within 45 dats after the first submission to Graduate School 
   In case pass with no revision, the thesis must be submitted within 45 days of Defense date and approval from Defense committee 
   Student must submit the complete thesis to Graduate School which includes 4 copies of hard cover (1 of 4 must contain the original signature for Thesis Certification), 

1 copy of the unbound (just clipped the thesis together), and a CD-ROM comprising thesis content within 10 days after the date approved for binding. All the thesis 
submitted is considered a property of Khon Kaen University, and w ill be included in the library. 

   Student could follow the thesis process at http://gs.kku.ac.th or Tel. 0-4320-2420 Ext.30 

http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/

