บว. 27
ใบแจงผลการสอบ  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก'น
(ตามระเบียบ มข. ว'าดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 45, 46, 47
และประกาศ บว.ฉบับที่ 30/2560 ขอ 8.5, 8.6)
เรียน คณบดี…………………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
คณะกรรมการสอบ ไดดําเนินการสอบ  วิทยานิพนธ!  การศึกษาอิสระ ของ
(นาย นาง นางสาว อื่นๆ )…………………………………………..…………………….…………………..รหัสประจําตัว…………….………………….………….
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน............. ปริญญาเอก แบบ.................สาขาวิชา……......………....................………….………….…...
ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ สอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่……………..…................
และ สอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ..................................................... เรียบรอยแลว
(ชื่อวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ พิมพและตรวจสอบความถูกตอง เนื่องจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา)
ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย………..……………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………….………………………………………………….……………………………………..…………………………………
……………………………………..……………………….…………………………………………………….…………………………………..…………………………………
ภาษาอังกฤษ
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………..……………………….…………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………..……………………….…………………………………………………..………………………………………………………………………
(ประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปAนลายลักษณอักษรต'อนักศึกษาและคณบดีภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันสอบ
คือ ภายในวันที่.........................................หากไม'สามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันที่กําหนด ถือว'าการสอบครั้งนั้นเปAนโมฆะ)
ผลการสอบคือ  Excellent  Good  Pass  Fail

กรณี 1 ( ) สอบผ'าน โดย

1.1  ไม4มีแกไข (เมื่อคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ"/รายงานการศึกษาอิสระ ฉบับ
สมบูรณ"ที่ยังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วันถัดจากวันสอบคือภายในวันที่.......................................................)

1.2  มีแกไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาตองลงชื่อรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ
(นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ"/รายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบและลงนามในแบบ บว.28 ภายใน 45 วัน
ถัดจากวันสอบ คือตองสงภายในวันที่.........................................ทั้งนี้การสงฉบับสมบูรณ"ที่ยังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ตองสง
ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไข สําหรับรายงานการศึกษาอิสระ ใหสงที่คณะที่นักศึกษาสังกัด)
หมายเหตุ ในกรณีที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะตองดําเนินการ
ส'งวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันที่กําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปWนั้น ๆ
กรณี 2 ( ) สอบไม'ผ'าน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ (ตองแจงผลการสอบไม'ผ'านเปAนลายลักษณอักษรต'อคณบดีภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบ)

1. …………………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….........................…………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………

กรณี 3 ( ) สอบไม'ผ'าน เนื่องจาก นักศึกษาขาดสอบโดยไม'มีเหตุสุดวิสัย (ตองแจงผลการสอบไม'ผ'านเปAนลายลักษณอักษรต'อคณบดี

ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบ)

(พลิกดานหลัง)
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( ) รับทราบแบบฟอรม การรายงาน Turnitin Originality Report
1. คณะกรรมการสอบ
2. นักศึกษา
(ลงชื่อ)……………….……….……………….ประธานกรรมการสอบ
(…………………...…...………………)
(ลงชื่อ)…………………………………….….กรรมการสอบ
(…………………...…….………..……)
(ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการสอบ
(…………………...…….……….……)
(ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการสอบ
(…………………...…….……………)
(ลงชื่อ)……………………………..……….กรรมการสอบ
(…………………...…….……………)
(ลงชื่อ)…………………………….……….กรรมการสอบ
(…………………...…….……..……)
วันที่........../................./............
3. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด)

รับทราบผลการสอบตามมติคณะกรรมการสอบ
 กรณีสอบผ4านไม4มีแกไข
 กรณีสอบผ4านมีแกไข
 กรณีสอบไม4ผ4าน

ลงชื่อ..................…............................
(...............................…..….........)
วันที่……..……/…............./………..…...
4. งานบริการการศึกษาคณะ

 ทราบและดําเนินการต4อไป
 ความเห็นอื่น...........…………………………………….................
…………………………………………………………………………………………..

ดําเนินการแจง
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ ศธ............................
 สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยที่ ศธ.....................................

ลงชื่อ…………..…………...…….…..………………….
(…………………………..……..……………………)
คณบดี
วันที่…....………/….....…...../……….........

ลงชื่อ……………………............………………….
(…………...........………………………………)
ผูดําเนินการ
วันที่……......…/….....…...../....…....

หมายเหตุ 1. กรณีสอบวิทยานิพนธ!หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม4ผ4าน มีสิทธิ์ยื่นคํารองขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลัง
วันสอบครั้งแรกไม4ผ4าน และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรกไม4ผ4าน
2. กรณีสอบผ4านแบบมีเงื่อนไข แต4ไม4สามารถแกไขใหเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือว4าสอบไม4ผ4าน ใหยื่น
คํารองขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวันครบกําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบ
กําหนดการแกไข
3. การสอบทั้ง 2 กรณี ตองชําระค4าธรรมเนียมหรือค4าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม4ดําเนินการตาม
กําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปFนนักศึกษา
4. การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม4เปFนเหตุใหไดรับการยกเวนหรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ!ที่
กําหนดไวที่อื่นแต4อย4างใด เช4น การพนสภาพการเปFนนักศึกษาดวยเหตุการณ!ใชเวลาในการศึกษาครบระยะเวลา
สูงสุดที่หลักสูตรกําหนด เปFนตน
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เอกสารแนบ บว.27.1
บันทึกประเด็นหรือรายการแกไข (กรณีสอบผ'านโดยมีแกไข)
การสอบวิทยานิพนธ!/การศึกษาอิสระ ของ (นาย นาง นางสาว อื่น ๆ)………………………………….……….....……..
รหัสประจําตัว…………...........................................……………………...……นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สาขาวิชา....…………………………………………….…........ ระบบการศึกษา ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ
 ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที…่ ……..เดือน…………........………...พ.ศ………..............มีประเด็นหรือรายการแกไขดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
ในกรณีที่มีประเด็นหรือรายการแกไข มากกวา 7 ขอ ใหคณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแกไขไดในกระดาษA4
ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขและใหคณะกรรมการสอบตรวจสอบก4อนถึงวันครบกําหนดส4ง คือ
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ......................... หรืออาจกําหนดตรวจสอบการแกไขมากกว4า 1 ครั้งขึ้นอยู4กับคณะกรรมการสอบ
1. ผูบันทึกประเด็นการแกไข
ไดบันทึกประเด็นการแกไขครบถวน และถูกตองแลว
ไดสําเนาเอกสาร บว. 27.1 ใหนักศึกษาดําเนินการ
แลว (กรณีมีการแกไข)

ลงชื่อ……………….......……...…………..….กรรมการสอบ
(…………………………………………….)
วันที่......../................./.................

2. คณะกรรมการสอบ
ลงชื่อ…………………..……………..……….ประธานกรรมการ
(……………………………..……………….)
ลงชื่อ…………….……………………………..กรรมการ
(…………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….….กรรมการ
(…………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ
(…………………………….……….……..)
ลงชื่อ…………………………………………...กรรมการ
(…………………….……………….….….)
วันที่.........../.................../...........

หมายเหตุ เฉพาะ บว.27.1 นี้ สําเนาแจงนักศึกษา 1 ชุด ตนฉบับเก็บไวที่ประธานคณะกรรมการสอบ

