
 

 
 

1. นักศึกษา  3.6  ฟอร์ม Turnitin Originality Report  มี  ไม่มี (ใหแ้นบดว้ย) 
วนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ..............  3.7  เล่มวทิยานิพนธ์   มี 

เรียน      คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ไม่สมบูรณ์ (บว. จะไม่รับ และจะส่งคืน นศ.ทนัที) 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................                     (ตรวจสอบรายละเอียดกบัดา้นหลงัเอกสารน้ี) 

รหสัประจ าตวั ....................................เขา้ศึกษาภาคตน้ ปลาย    3.8  ใบรับรองวิทยานิพนธ์  มี 
ระดบั ป.โท    ป.เอก  สาขาวิชา...………….……..………......    มีแกไ้ข (ส่งคืนให ้นศ.แกไ้ข) 
คณะ...................………………….………..ไดส้อบวทิยานิพนธ์        ไม่มี (บว. จะไม่รับ และส่งคืน นศ.ทนัที) 
ผา่นแลว้เม่ือวนัท่ี.............................……..............โดยสอบผา่นแบบ  3.9  ใบรับรองการตรวจสอบการอา้งอิง (คณะเกษตรศาสตร์ ทุก 
 ไม่มีแกไ้ข (อา้งอิงตาม บว.27) และครบก าหนดส่งฉบบั  สาขาวิชา ยกเว้น สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจการเกษตร, 
สมบูรณ์ภายในวนัท่ี.......................................และขา้พเจา้ไดส่้งฉบบั  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมีอินทรีย ์(เฉพาะอา้ง 
สมบูรณ์ตามก าหนด พร้อมเอกสารต่างๆ ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี  จากวารสาร),  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร) 
 มีแกไ้ข (ตาม บว. 27-28) โดยคณะกรรมการสอบเห็นชอบ   มี (ใหแ้นบมาส่งดว้ย)    ไม่มี 
การแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.....................................................และตอ้งส่งฉบบั  - ให้นักศึกษามารับวทิยานิพนธ์ที ่One Stop Service บว.  
สมบูรณ์หลงัจากคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไ้ขแลว้  ไปแก้ไขภายในวันที่......................………………………………….. 
ภายใน 3 วนัท าการ  คือตอ้งส่งภายในวนัท่ี………...............................   
และขา้พเจา้ไดส่้งฉบบัสมบูรณ์ภายในก าหนด พร้อมเอกสารต่างๆ  ลงช่ือ.............................................จนท. บณัฑิตวิทยาลยั 
ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี                         (............................................) 
 ฟอร์ม Turnitin Originality Report  - ส่งใหง้านตรวจสอบรูปแบบวทิยานิพนธ์   วนัท่ี................................ 
 นศ.น าเล่มวิทยานิพนธ์ไปด าเนินการเขา้ปกเยบ็เล่มเอง  - วพ. ครบก าหนด 45 วนั คือวนัท่ี......................................................... 
 นศ.ใหโ้รงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่นด าเนินการเขา้ปกเยบ็เล่ม  4. หน่วยวทิยานิพนธ์ด าเนินการตรวจสอบรูปแบบการพมิพ์ 
2. หลกัฐานการตพีมิพ์/อยู่ระหว่างด าเนินการตพีมิพ์  (นศ. รับไปแกไ้ขชา้และส่งคืนชา้มีค่าปรับ ตรวจสอบกบัประกาศ  
2.1 แบบ บว. 37 (กรอกขอ้มูลลงระบบ gsmis.gs.kku.ac.th)  บว. ฉบบัท่ี 30/2560  ขอ้ 10.3)  

2.1.1 วารสารตีพิมพแ์ลว้ (หนา้ปก/สารบญั/บทความฉบบัเตม็)  คร้ังที ่1   - ตรวจเสร็จวนัท่ี.......................ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................ 
2.1.2 วารสารตอบรับใหตี้พิมพ ์(หนงัสือตอบรับ/หนา้ปก   - รับไปแกไ้ขวนัท่ี......................................ผูรั้บ....................................... 

วารสารเล่มล่าสุด/บทความฉบบัเตม็)   - ก าหนดส่งท่ีแกไ้ขแลว้วนัท่ี..................……………………................ 
2.1.3 ตีพิมพใ์นประชุมวิชาการ (หนา้ปก/สารบญั/บทความ   - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว....................................... 

ฉบบัเตม็/ใบเกียรติบตัรท่ีเขา้ร่วมงาน)   - นศ.ส่งคืนการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.......................เจา้หนา้ท่ี บว...................... 
2.2 ส่งขอตีพิมพแ์ลว้ แต่ยงัไม่ไดห้ลกัฐานการตอบรับการ   - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว....................................... 

ตีพิมพ ์(วารสาร....................... ประชุมวิชาการ........................)  คร้ังที ่2   - ตรวจเสร็จวนัท่ี.......................ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................ 
2.3 ยงัไม่ไดด้  าเนินการส่งบทความตีพิมพ(์ใหน้ศ.รีบด าเนินการทนัที)   - รับไปแกไ้ขวนัท่ี......................................ผูรั้บ....................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป   - ก าหนดส่งท่ีแกไ้ขแลว้วนัท่ี..................……………………................ 
ลงช่ือ................................................นกัศึกษา   - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................  

(...........................................)  - นศ.ส่งคืนการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.......................เจา้หนา้ท่ี บว...................... 
โทรศพัท.์........................................................  - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว........................................ 

3. จนท. One Stop Service ตรวจสอบเอกสารดงันี ้  คร้ังที ่3   - ตรวจเสร็จวนัท่ี.......................ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................ 
3.1   ส่งฉบบัสมบูรณ์ตามก าหนดถูกตอ้ง   - รับไปแกไ้ขวนัท่ี......................................ผูรั้บ....................................... 
3.2  แบบ บว. 27  มี (กรณีสอบผา่นแบบไม่มีเง่ือนไข)   - ก าหนดส่งท่ีแกไ้ขแลว้วนัท่ี..................……………………................ 
3.3  แบบ บว. 28  มี (สอบผา่นแบบมีแกไ้ข ตอ้งแนบ   - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................  

ทุกคร้ัง)  - นศ.ส่งคืนการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.......................เจา้หนา้ท่ี บว...................... 
3.4  แบบ บว. 29  มี    ไม่มี (ใหแ้นบส่งมาดว้ย)  - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว........................................ 
3.5  แบบ บว. 37  มี    ไม่มี  (ใหแ้นบส่งมาดว้ย)   

 

บว. 16  แบบส่งและรับวทิยานิพนธ์ 
(ใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัในการตรวจสอบ ร่วมกบัแบบ บว. 27-28 และตามประกาศ บว. ฉบบัท่ี 30/2560 

เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ) 
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คร้ังที ่4   - ตรวจเสร็จวนัท่ี.......................ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................  5. กลุ่มอ านวยการ 
 - รับไปแกไ้ขวนัท่ี......................................ผูรั้บ.......................................  เรียน   คณบดี 
 - ก าหนดส่งท่ีแกไ้ขแลว้วนัท่ี..................……………………................  เพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองวทิยานิพนธ์ 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................   
 - นศ.ส่งคืนการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.......................เจา้หนา้ท่ี บว......................    ................................................. 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................  (.................................................) 

คร้ังที ่5   - ตรวจเสร็จวนัท่ี.......................ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................  ................./................/................ 
 - รับไปแกไ้ขวนัท่ี......................................ผูรั้บ.......................................   
 - ก าหนดส่งท่ีแกไ้ขแลว้วนัท่ี..................……………………................  6. นักศึกษา 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................  ขา้พเจา้ไดรั้บเล่มวทิยานิพนธ์ เพ่ือน าไปเขา้ปกแลว้เม่ือ 
 - นศ.ส่งคืนการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี.......................เจา้หนา้ท่ี บว......................  วนัท่ี............................................ 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจา้หนา้ท่ี บว.......................................   ................................................. 
 - ก าหนดรับไปแกไ้ขวนัท่ี........................................................................  (.................................................) 

4.3  เลขสันปก ............-....................ออกวนัท่ี..............................  ................./................/................ 
ลกัษณะวทิยานิพนธ์ทีไ่ม่สมบูรณ์ (บณัฑติวทิยาลยัจะส่งคืนนักศึกษาเม่ือตรวจพบ) 

และเอกสารส าคญัประกอบการส่งวทิยานิพนธ์ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาไดล้งนามรับรองแลว้ พร้อมท่ีจะเสนอคณบดี  ท่ีหลกัสูตรสังกดัและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
ลงนาม และพร้อมท่ีจะเขา้เล่มเพ่ือเผยแพร่ต่อไปนั้น จึงไม่ควรจะมีลกัษณะท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สมควรส่งมา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะวทิยานิพนธ์ทีไ่ม่สมบูรณ์ 
1.1 ไม่มีใบรับรองวทิยานิพนธ์ 
1.2 ไม่มีส่วนส าคญั เช่น 

1.2.1 บทคดัยอ่ภาษาไทย-องักฤษ (ไม่มีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง) 
1.2.2 สารบญั (ไม่ว่าจะเป็นสารบญัเน้ือหา สารบญัตาราง สารบญัภาพ ทั้งหมดหรือขาดอย่างใดอย่างหน่ึงหรือแมข้าด

หายไปเพียงหนา้เดียว) 
1.2.3 เลขหนา้ (ไม่วา่จะไม่มีทั้งเล่ม หรือไม่มีเป็นบางส่วน) 
1.2.4 ขาดบทใดบทหน่ึงและ/หรือขาดรายการเอกสารอา้งอิงทา้ยเร่ือง 

1.3 ภายในเล่มท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่เรียบร้อย ไม่ใช่ฉบบัสมบูรณ์ 
1.3.1 การเขียนเลขหนา้ดว้ยดินสอ หรือปากกา หรือการพิมพแ์ปะทบัเลขหนา้มาเป็นจ านวนมาก 
1.3.2 การเขียนขอ้ความต่าง ๆ แทรกไวใ้นเน้ือหาดว้ยดินสอ หรือปากกา คลา้ยกบัยงัไม่ไดแ้กไ้ข หรือแกไ้ขยงัไม่เสร็จ 
1.3.3 ภาพรวมของตวัเล่ม ตั้งแต่การตั้งค่าหนา้กระดาษท่ีไม่สม ่าเสมอกนัตั้งแต่ปกนอก การใชอ้กัษรหลายแบบ หลายขนาด

ปะปนกนั การใชก้ระดาษหลากหลาย ทั้งต  ่ากวา่ 80 แกรม สีไม่ขาวสะอาดสม ่าเสมอปะปนกนัตลอดทั้งเล่ม รวมทั้ง
การพิมพผ์ดิในระยะเบ้ืองตน้มากมายหลายหนา้ หลายจุดนบัไม่ถว้น ซ่ึงเป็นขอ้ความหรือเร่ืองพ้ืนฐานท่ีควรตรวจพบ
ในคร้ังแรกก่อนส่งมา (ทั้งหมดของขอ้น้ี หรือเพียงบางส่วนของขอ้น้ี) 

2. เอกสารส าคัญประกอบการส่งวิทยานิพนธ์ 
ในการส่งวิทยานิพนธ์จะตอ้งแนบเอกสารส าคญัมาดว้ยโดยบณัฑิตวิทยาลยัจะตรวจสอบ หากไม่พบก็จะไม่รับวิทยานิพนธ์ 

เน่ืองจากตอ้งตรวจสอบขอ้มูลส าคญัจากเอกสารเหล่าน้ีซ่ึงไดแ้ก่  
2.1 แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report  
2.2 แบบ บว. 28 (ยกเวน้สอบผา่นโดยไม่มีแกไ้ข),   แบบ บว. 29,   แบบ บว. 37 
2.3 ใบรับรองการเขียนอา้งอิงโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ (ยกเวน้สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตร และธุรกิจการเกษตร) คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววทิยา สาขาวิชาเคมีอินทรีย ์(เฉพาะอา้งจากวารสาร)   

 
ปรับปรุง ณ 22 ก.ย. 58 (คร้ังท่ี 1) 


