บว.29
แบบฟอรมตรวจสอบวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก"น
[นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธแลว ใหกรอกแบบฟอรมนี้สงมาพรอมกับวิทยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพ]

---------------------------(นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……….รหัสประจําตัว…………………..…….หลักสูตร……………………….……………………........
สาขาวิชา.................……………………ขอสงวิทยานิพนธ จํานวน…………..หนา (นับจากบทที่1-หนาสุดทาย หรือถึงหนาประวัติผูเขียน(ถามี) ได$
ตรวจสอบความถูกต$องและปฏิบัติตามหัวข$อต"อไปนี้ เรียบร$อยแล$ว คือ
.....1. ชื่อวิทยานิพนธ ทุกแผนที่ปรากฎทั้งในปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีขอความตรงกัน และตรงกับเคาโครงที่เสนอไว
.....2. ตรวจสอบปกทุกปก
จัดรูปแบบการพิมพ ชื่อวิทยานิพนธ เหมือนกัน ทั้งจํานวนแถว แบบและขนาดของตัวอักษร
(ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทุกปก ยกเวนศัพทเฉพาะที่ตองพิมพตัวเขียนเล็ก)
ชื่อวิทยานิพนธฯ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ
.....3. ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพชื่อเหลานี้แลว
คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถูกตอง รวมทั้งการสะกดคําตรงกันกับขอมูลในทะเบียน
ประวัติของสํานักพัฒนาและบริหารวิชาการ
ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชา ที่ปกทุกปก ใบรับรอง บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สวนลางของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลงขนาดเล็กกวาชื่อวิทยานิพนธ 1 ระดับ)
.....4. ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษาฯ
คณบดี ในใบรับรองและในบทคัดยอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
.....5. ตรวจสอบปH พ.ศ. ค.ศ. (หมายถึงปHที่สําเร็จการศึกษา)
.....6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนาแรกของบทคัดยอจะไมพิมพอักษรลําดับหนา
.....7. คําอุทิศและกิตติกรรมประกาศมีเนื้อความไมเกินอยางละ 1 หนา (คําอุทิศมีหรือไมมีก็ได) ลงชื่อนักศึกษาในกิตติกรรมประกาศ
ไม"ใส"คํานําหนานาม
.....8. ตรวจสอบการใสลําดับพยัญชนะ ก ข ค…….. หรือเลขโรมัน(กรณีพิมพเปLนภาษาอังกฤษ) ตั้งแตหนาบทคัดยอภาษาไทยเปLนตน
มา จนถึงหนาสุดทายกอนขึ้นบทที่ 1 โดยทุกหน$าแรกของบทคัดยอภาษาไทย/อังกฤษ คําอุทิศ(ถามี) กิตติกรรมประกาศ และ
หน$าแรกของทุกสารบัญไม"ใส"อักษรลําดับหน$า
.....9. ตรวจสอบสารบัญทุกประเภท ชื่อบท ชื่อหัวขอ ชื่อตาราง ชื่อภาพ เลขลําดับหนา ตรงกันและมีข$อความเหมือนกันระหว"าง
ในสารบัญกับในเล"ม กรณีมีสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวกไดรวมอยูในสารบัญตารางหรือสารบัญภาพแลว
(ถาไมจําเปLนไมควรจัดทําสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวก)
..…..10. ตรวจสอบการใส หรือไมใสหัวขอยอย(เชน 1.1 หรือ 1.1.1) (ถ$าไม"จําเป3นไม"ควรใส"หัวข$อย"อยในสารบัญ)
ไมใสหัวขอยอยในสารบัญ ตรวจสอบทุกบทแลว
ใสหัวขอยอยในสารบัญ และใสทุกบทที่มี ตรวจสอบทุกบทแลว
......11. ตรวจสอบสิ่งเหลานี้แลว คือ
การตั้งคาหนากระดาษเทากัน สม่ําเสมอกันทุกหนา และใชกระดาษขาว ชนิดไมต่ํากวา 80 แกรมทั้งหมด
รูปแบบการพิมพบทที่ หัวขอใหญ หัวขอยอยระดับที่ 1 หัวขอยอยระดับที่ 2 …3 (การใชขนาดอักษร การใชตัวหนาหรือ
ไมหนา การยอหนา การเวนระยะบรรทัด) พิมพเปLนระบบเดียวกัน สม่ําเสมอ ทั้งเลม
ขึ้นบทใหมทุกบท หนาแรกไมใสเลขลําดับหนา หนาที่ใสเลขลําดับหนา เลขอักษรเปLนแบบและขนาดเดียวกันทั้งหมด จุดที่พิมพ
เลขหนาไดพิมพจุดเดิมสม่ําเสมอเทากันทุกหนา
วิทยานิพนธที่พิมพเปLนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ใหใชตัวพิมพ แบบ EucrosiaUPC
หรือ AngsanaUPC หรือ Angsana New อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม
วิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพเปLนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหใช Times New Roman
.....12. ตรวจสอบตาราง
ตารางที่มีเนื้อหาไมเกิน 1 หนา ไดพิมพในหนาเดียวกัน (แยกพิมพตารางมากกวา 1 หนา เฉพาะตารางที่มีเนื้อหายาวเกิน
1 หนา เทานั้น)
กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึน้ ไปพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก

2
ตารางที่มีตอหนาที่ 2 ทุกหนาที่ตอ ไดพิมพทั้งลําดับที่ของตารางและชื่อตาราง จบชื่อตารางพิมพคําวา (ตอ)
หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพวิทยานิพนธเปLนภาษาอังกฤษ
…….13. ตรวจสอบภาพ
ลําดับที่และชื่อภาพทุกภาพพิมพไวใตภาพ
กรณีชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไป พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพในบรรทัดแรก
กรณีภาพตอเนื่อง (มีภาพเกิน 1 หนา) พิมพลําดับที่ภาพและชื่อภาพที่หนาแรกของภาพ และทุกหนาที่ตอไดพิมพทั้งลําดับ
ที่ของภาพและชื่อภาพ จบชื่อภาพพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพวิทยานิพนธเปLนภาษาอังกฤษ
.....14. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ใชแบบที่ 1 ทุกรายการ โดยเปLน
บรรณานุกรม
เอกสารอางอิง
ใชแบบที่ 2 ทุกรายการ และเปLนเอกสารอางอิง
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพในเนื้อเรื่องกับทายเลมแลว ถูกตองและสอดคลองกัน
หนาแรกไมพิมพเลขลําดับหนา
ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงและพิมพอางอิงทายเลมแลว รวมทั้งการใช$และการเคาะวรรคตามหลังสัญญลักษณ
. , : ; การใชหรือไมใชตัวหนา ตัวหนาเอนหรือไมเอน ถูกตองทุกรายการแลว

.

กรณีที่มีผูแตงคนเดิม แลวขีด
. . ไดขีดเทากันทุกรายที่มีขีดจุด (ไมใช ........... )
ขึ้นหนาใหมที่ผูแตงคนเดิมแลวขีด
. ไดพิมพคําเต็ม ไมใช
. (ถามี)
กรณีพิมพสุดหนากระดาษ ไดยกรายการไปพิมพหนาถัดไป ไมพิมพรายการผูแตงแยกหนา
.....15. ภาคผนวก
แผนแรกพิมพคําวา ภาคผนวก(นับหนาแตไมใสเลขลําดับหนา) หนาถัดไปไดพิมพเลขลําดับหนาแลวและพิมพเลขลําดับ
หนาจนจบเลม
กรณีมีภาคผนวก ก ข ค.... นับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา หนาถัดจากภาคผนวก ก ข ค.........พิมพเลขลําดับหนา
แลว และพิมพเลขลําดับหนาจนจบเลม
.....16. กรณีวิทยานิพนธ มีมากกวา 160 หนา พิมพแบบ 2 หนา (ตั้งแตบทที่ 1- หนาสุดทาย)
หนาเหลานี้ อยูที่หนาเลขคี่ทั้งหมดแลว คือ ขึ้นบทใหมทุกบท เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ภาคผนวก ภาคผนวก
ก ข ค.... ประวัติ(ถาใส) โดยหนาทั้งหมดเหลานี้ไมพิมพเลขลําดับหนา
หนาที่วางคือหนากอนที่จะขึ้นบทตอไป ซึ่งไมมีเนื้อหาที่จะพิมพ ไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา
หนาภาคผนวก ก ข ค....(กรณีมี)ซึ่งเปLนหนาเลขคี่ ไดนับหนาแตไมพิมพเลขหนา และดานหลังของหนา
ภาคผนวก ก ข ค.... ซึ่งเปLนหนาเลขคูไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนาและไมพิมพขอความใดๆ
เนื้อหาในภาคผนวกไดพิมพดานหลังดวยแลว
.....17. กรณีใสประวัตินับหนา(เลขคี่) แตไมพิมพเลขลําดับหนา
(ลงชื่อ)..........................................นักศึกษา
(.......................................)
โทร...........................................

