บว.29
แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ ว ให้ กรอกแบบฟอร์มนี้ส่งมาพร้ อมกับวิทยานิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์]

---------------------------(นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……….รหัสประจาตัว…………………..…….หลักสูตร……………………….……………………........
สาขาวิชา.................……………………ขอส่งวิทยานิพนธ์ จานวน…………..หน้ า (นับจากบทที่1-หน้ าสุดท้ าย หรือถึงหน้ าประวัตผิ ้ เู ขียน(ถ้ ามี)
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบตั ิตามหัวข้อต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว คือ
.....1. ชื่อวิทยานิพนธ์ ทุกแผ่นที่ปรากฎทั้งในปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีข้อความตรงกัน และตรงกับเค้ าโครงที่เสนอไว้
.....2. ตรวจสอบปกทุกปก
จัดรูปแบบการพิมพ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ เหมือนกัน ทั้งจานวนแถว แบบและขนาดของตัวอักษร
(ภาษาอังกฤษใช้ ตวั พิมพ์ใหญ่ทุกปก ยกเว้ นศัพท์เฉพาะที่ต้องพิมพ์ตวั เขียนเล็ก)
ชื่อวิทยานิพนธ์ฯ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ
.....3. ตรวจสอบความถูกต้ องของการพิมพ์ช่ อื เหล่านี้แล้ ว
 คานาหน้ าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถูกต้ อง รวมทั้งการสะกดคาตรงกันกับข้ อมูลในทะเบียน
ประวัตขิ องสานักพัฒนาและบริหารวิชาการ
 ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชา ที่ปกทุกปก ใบรับรอง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สว่ นล่างของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลงขนาดเล็กกว่าชื่อวิทยานิพนธ์ 1 ระดับ)
.....4. ตรวจสอบความถูกต้ องของคานาหน้ านาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล อาจารย์ท่ปี รึกษาฯ
คณบดี ในใบรับรองและในบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
.....5. ตรวจสอบปี พ.ศ. ค.ศ. (หมายถึงปี ที่สาเร็จการศึกษา)
.....6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหน้ าแรกของบทคัดย่อจะไม่พิมพ์อกั ษรลาดับหน้ า
.....7. คาอุทศิ และกิตติกรรมประกาศมีเนื้อความไม่เกินอย่างละ 1 หน้ า (คาอุทศิ มีหรือไม่มกี ไ็ ด้ ) ลงชื่อนักศึกษาในกิตติกรรมประกาศ
ไม่ใส่คานาหน้ านาม
.....8. ตรวจสอบการใส่ลาดับพยัญชนะ ก ข ค…….. หรือเลขโรมัน(กรณีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่หน้ าบทคัดย่อภาษาไทยเป็ นต้ น
มา จนถึงหน้ าสุดท้ ายก่อนขึ้นบทที่ 1 โดยทุกหน้าแรกของบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ คาอุทศิ (ถ้ ามี) กิตติกรรมประกาศ และ
หน้าแรกของทุกสารบัญไม่ใส่อกั ษรลาดับหน้า
.....9. ตรวจสอบสารบัญทุกประเภท ชื่อบท ชื่อหัวข้ อ ชื่อตาราง ชื่อภาพ เลขลาดับหน้ า ตรงกันและมีขอ้ ความเหมือนกันระหว่าง
ในสารบัญกับในเล่ม กรณีมสี ารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวกได้ รวมอยู่ในสารบัญตารางหรือสารบัญภาพแล้ ว
(ถ้ าไม่จาเป็ นไม่ควรจัดทาสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวก)
..…..10. ตรวจสอบการใส่ หรือไม่ใส่หัวข้ อย่อย(เช่น 1.1 หรือ 1.1.1) (ถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรใส่หวั ข้อย่อยในสารบัญ)
ไม่ใส่หัวข้ อย่อยในสารบัญ ตรวจสอบทุกบทแล้ ว
ใส่หัวข้ อย่อยในสารบัญ และใส่ทุกบทที่มี ตรวจสอบทุกบทแล้ ว
......11. ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้ ว คือ
การตั้งค่าหน้ ากระดาษเท่ากัน สม่าเสมอกันทุกหน้ า และใช้ กระดาษขาว ชนิดไม่ต่ากว่า 80 แกรมทั้งหมด
รูปแบบการพิมพ์บทที่ หัวข้ อใหญ่ หัวข้ อย่อยระดับที่ 1 หัวข้ อย่อยระดับที่ 2 …3 (การใช้ ขนาดอักษร การใช้ ตวั หนาหรือ
ไม่หนา การย่อหน้ า การเว้ นระยะบรรทัด) พิมพ์เป็ นระบบเดียวกัน สม่าเสมอ ทั้งเล่ม
ขึ้นบทใหม่ทุกบท หน้ าแรกไม่ใส่เลขลาดับหน้ า หน้ าที่ใส่เลขลาดับหน้ า เลขอักษรเป็ นแบบและขนาดเดียวกันทั้งหมด จุดที่
พิมพ์เลขหน้ าได้ พิมพ์จุดเดิมสม่าเสมอเท่ากันทุกหน้ า
 วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพ์เป็ นภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ให้ ใช้ ตวั พิมพ์ แบบ EucrosiaUPC
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หรือ AngsanaUPC หรือ Angsana New อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม
 วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม ให้ ใช้ Times New Roman
.....12. ตรวจสอบตาราง
 ตารางที่มเี นื้อหาไม่เกิน 1 หน้ า ได้ พิมพ์ในหน้ าเดียวกัน (แยกพิมพ์ตารางมากกว่า 1 หน้ า เฉพาะตารางที่มเี นื้อหายาวเกิน
1 หน้ า เท่านั้น)
กรณีช่ อื ตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก
ตารางที่มตี ่อหน้ าที่ 2 ทุกหน้ าที่ต่อ ได้ พิมพ์ท้งั ลาดับที่ของตารางและชื่อตาราง จบชื่อตารางพิมพ์คาว่า (ต่อ)
หรือ (Cont.) กรณีท่พี ิมพ์วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
…….13. ตรวจสอบภาพ
ลาดับที่และชื่อภาพทุกภาพพิมพ์ไว้ ใต้ ภาพ
กรณีช่ อื ภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไป พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพในบรรทัดแรก
กรณีภาพต่อเนื่อง (มีภาพเกิน 1 หน้ า) พิมพ์ลาดับที่ภาพและชื่อภาพที่หน้ าแรกของภาพ และทุกหน้ าที่ต่อได้ พิมพ์ท้งั ลาดับ
ที่ของภาพและชื่อภาพ จบชื่อภาพพิมพ์คาว่า (ต่อ) หรือ (Cont.) กรณีท่พี ิมพ์วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
.....14. เอกสารอ้ างอิงหรือบรรณานุกรม
ใช้ แบบที่ 1 ทุกรายการ โดยเป็ น  บรรณานุกรม  เอกสารอ้ างอิง
ใช้ แบบที่ 2 ทุกรายการ และเป็ นเอกสารอ้ างอิง
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ในเนื้อเรื่องกับท้ ายเล่มแล้ ว ถูกต้ องและสอดคล้ องกัน
หน้ าแรกไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ า
ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงและพิมพ์อ้างอิงท้ ายเล่มแล้ ว รวมทั้งการใช้และการเคาะวรรคตามหลังสัญญลักษณ์
. , : ; การใช้ หรือไม่ใช้ ตวั หนา ตัวหนาเอนหรือไม่เอน ถูกต้ องทุกรายการแล้ ว
กรณีท่มี ผี ้ แู ต่งคนเดิม แล้ วขีด

.

. ได้ ขดี เท่ากันทุกรายที่มขี ดี จุด (ไม่ใช้ ........... )

ขึ้นหน้ าใหม่ท่ผี ้ แู ต่งคนเดิมแล้ วขีด
. ได้ พิมพ์คาเต็ม ไม่ใช้
. (ถ้ ามี)
กรณีพิมพ์สดุ หน้ ากระดาษ ได้ ยกรายการไปพิมพ์หน้ าถัดไป ไม่พิมพ์รายการผู้แต่งแยกหน้ า
.....15. ภาคผนวก
แผ่นแรกพิมพ์คาว่า ภาคผนวก(นับหน้ าแต่ไม่ใส่เลขลาดับหน้ า) หน้ าถัดไปได้ พิมพ์เลขลาดับหน้ าแล้ วและพิมพ์เลขลาดับ
หน้ าจนจบเล่ม
กรณีมภี าคผนวก ก ข ค.... นับหน้ าแต่ไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ า หน้ าถัดจากภาคผนวก ก ข ค.........พิมพ์เลขลาดับหน้ า
แล้ ว และพิมพ์เลขลาดับหน้ าจนจบเล่ม
.....16. กรณีวิทยานิพนธ์ มีมากกว่า 170 หน้ า พิมพ์แบบ 2 หน้ า (ตั้งแต่บทที่ 1- หน้ าสุดท้ าย)
หน้ าเหล่านี้ อยู่ท่หี น้ าเลขคี่ท้งั หมดแล้ ว คือ ขึ้นบทใหม่ทุกบท เอกสารอ้ างอิงหรือบรรณานุกรม ภาคผนวก ภาคผนวก
ก ข ค.... ประวัต(ิ ถ้ าใส่) โดยหน้ าทั้งหมดเหล่านี้ไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ า
หน้ าที่ว่างคือหน้ าก่อนที่จะขึ้นบทต่อไป ซึ่งไม่มเี นื้อหาที่จะพิมพ์ ได้ นับหน้ าแต่ไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ า
หน้ าภาคผนวก ก ข ค....(กรณีม)ี ซึ่งเป็ นหน้ าเลขคี่ ได้ นับหน้ าแต่ไม่พิมพ์เลขหน้ า และด้ านหลังของหน้ า
ภาคผนวก ก ข ค.... ซึ่งเป็ นหน้ าเลขคู่ได้ นับหน้ าแต่ไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ าและไม่พิมพ์ข้อความใดๆ
เนื้อหาในภาคผนวกได้ พิมพ์ด้านหลังด้ วยแล้ ว
.....17. กรณีใส่ประวัตนิ ับหน้ า(เลขคี่) แต่ไม่พิมพ์เลขลาดับหน้ า

(ลงชื่อ)..........................................นักศึกษา
(.......................................)
โทร...........................................

