
                                                                                                                         บว. 27 
ใบแจ
งผลการสอบ   วิทยานิพนธ�   การศึกษาอิสระ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก'น 
(ตามระเบียบ มข. ว'าด
วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข
อ 45, 46, 47   

และประกาศ บว.ฉบับท่ี 30/2560 ข
อ 8.5, 8.6) 
                                                                                                  

เรียน  คณบดี…………………………………………………………………………(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
          คณะกรรมการสอบ  ได�ดําเนินการสอบ     วิทยานิพนธ!      การศึกษาอิสระ  ของ  
(นาย นาง นางสาว อื่นๆ )…………………………………………..…………………….…………………..รหัสประจําตัว…………….………………….…………. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน............. ปริญญาเอก แบบ.................สาขาวิชา……......………....................………….………….…...
ระบบการศึกษา  ภาคปกติ   โครงการพิเศษ   นานาชาติ    ภาษาอังกฤษ  สอบคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี……………..…................ 
และ สอบคร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี .....................................................  เรียบร�อยแล�ว  

(ช่ือวิทยานิพนธ�/การศึกษาอิสระ พิมพ�และตรวจสอบความถูกต
อง เน่ืองจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา) 
ช่ือเร่ือง 
ภาษาไทย………..……………………………………………..………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………….………………………………………………….……………………………………..………………………………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………….…………………………………..………………………………… 
ภาษาอังกฤษ 
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..……………………………………………………………………… 
(ประธานคณะกรรมการสอบแจ
งผลการสอบเปAนลายลักษณ�อักษรต'อนักศึกษาและคณบดีภายใน 5 วันทําการ  นับถัดจากวันสอบ  
คือ ภายในวันท่ี.........................................หากไม'สามารถดําเนินการแจ
งผลได
ภายในวันท่ีกําหนด  ถือว'าการสอบคร้ังน้ันเปAนโมฆะ) 

ผลการสอบคือ    Excellent     Good      Pass     Fail        
กรณี 1  (  ) สอบผ'าน  โดย 
                  1.1  ไม4มีแก�ไข (เมื่อคณะกรรมการสอบให�ความเห็นชอบ นักศึกษาต�องส�งวิทยานิพนธ"/รายงานการศึกษาอิสระ ฉบับ
สมบูรณ"ที่ยังไม�เข�าปก 1 ชุด ต�อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วันถัดจากวันสอบคือภายในวันท่ี.......................................................) 
                   1.2  มีแก�ไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาต�องลงช่ือรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ 
(นักศึกษาต�องส�งวิทยานิพนธ"/รายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสอบให�ความเห็นชอบและลงนามในแบบ บว.28 ภายใน 45 วัน 
ถัดจากวันสอบ คือต�องส�งภายในวันท่ี.........................................ท้ังน้ีการส�งฉบับสมบูรณ"ท่ียังไม�เข�าปก 1 ชุด ต�อบัณฑิตวิทยาลัย ต�องส�ง
ภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันท่ีคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแก�ไข สําหรับรายงานการศึกษาอิสระ ให�ส�งที่คณะท่ีนักศึกษาสังกัด)  
หมายเหตุ  ในกรณีที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงค�จะเข
ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต
องดําเนินการ 
               ส'งวิทยานิพนธ�หรือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปWน้ัน ๆ  
กรณี 2 (  ) สอบไม'ผ'าน  โดยมีสาเหตุ ดังน้ี (ต
องแจ
งผลการสอบไม'ผ'านเปAนลายลักษณ�อักษรต'อคณบดีภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบ) 
1. …………………………………………………………………………………………………………………..........................………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……………………… 
กรณี 3 (  ) สอบไม'ผ'าน  เน่ืองจาก นักศึกษาขาดสอบโดยไม'มีเหตุสุดวิสัย (ต
องแจ
งผลการสอบไม'ผ'านเปAนลายลักษณ�อักษรต'อคณบดี
ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบ) 

(พลิกด�านหลัง) 
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(  ) รับทราบแบบฟอร�ม การรายงาน Turnitin Originality Report            

1. คณะกรรมการสอบ   2. นักศึกษา 

 
(ลงชื่อ)……………….……….……………….ประธานกรรมการสอบ 
       (…………………...…...………………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….………..……) 
(ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….……….……) 
(ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….……………) 
(ลงชื่อ)……………………………..……….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….……………) 
(ลงชื่อ)…………………………….……….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….……..……) 
     วันท่ี........../................./............ 

     
    รับทราบผลการสอบตามมติคณะกรรมการสอบ 
      กรณีสอบผ4านไม4มีแก�ไข 
      กรณีสอบผ4านมีแก�ไข 
      กรณีสอบไม4ผ4าน 
 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ..................…............................ 

       (...............................…..….........)  
       วันท่ี……..……/…............./………..…... 

3. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 4. งานบริการการศึกษาคณะ  

  
     ทราบและดําเนินการต4อไป 
     ความเห็นอ่ืน...........……………………………………................. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
             ลงช่ือ…………..…………...…….…..………………….                
                 (…………………………..……..……………………)     
                                   คณบดี 
              วันท่ี…....………/….....…...../……….........        

 
ดําเนินการแจ�ง 
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการท่ี ศธ............................ 
 สําเนาแจ�งบัณฑิตวิทยาลัยท่ี ศธ..................................... 
 
 
         ลงชื่อ……………………............………………….                      
              (…………...........………………………………) 
                            ผู�ดําเนินการ 
     วันท่ี……......…/….....…...../....…....   

                                                                                                        
หมายเหตุ  1. กรณีสอบวิทยานิพนธ!หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม4ผ4าน มีสิทธ์ิย่ืนคําร�องขอสอบครั้งท่ี 2 ได�ภายใน 15 วันหลัง 

                  วันสอบครั้งแรกไม4ผ4าน และต�องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรกไม4ผ4าน 
                2. กรณีสอบผ4านแบบมีเง่ือนไข แต4ไม4สามารถแก�ไขให�เสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือว4าสอบไม4ผ4าน ให�ย่ืน 
                  คําร�องขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วัน หลังวันครบกําหนดการแก�ไข และต�องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบ                    
                  กําหนดการแก�ไข 
                3. การสอบท้ัง 2 กรณี ต�องชําระค4าธรรมเนียมหรือค4าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกําหนด หากไม4ดําเนินการตาม 
                  กําหนดข�างต�น ให�พ�นสภาพการเปFนนักศึกษา 
               4. การให�โอกาสสอบครั้งที่ 2 น้ี ไม4เปFนเหตุให�ได�รับการยกเว�นหรือมิต�องปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ!ที่ 
                  กําหนดไว�ที่อ่ืนแต4อย4างใด เช4น การพ�นสภาพการเปFนนักศึกษาด�วยเหตุการณ!ใช�เวลาในการศึกษาครบระยะเวลา 
                  สูงสุดท่ีหลักสูตรกําหนด เปFนต�น 
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                                                                                                           เอกสารแนบ  บว.27.1 
 

บันทึกประเด็นหรือรายการแก
ไข (กรณีสอบผ'านโดยมีแก
ไข) 
  การสอบวิทยานิพนธ!/การศึกษาอิสระ  ของ (นาย นาง นางสาว อ่ืน ๆ)………………………………….……….....…….. 
รหัสประจําตัว…………...........................................……………………...……นักศึกษาระดับ   ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
สาขาวิชา....…………………………………………….…........ ระบบการศึกษา  ภาคปกติ    โครงการพิเศษ   นานาชาติ  
 ภาษาอังกฤษ    เม่ือวันที…่……..เดือน…………........………...พ.ศ………..............มีประเด็นหรือรายการแก�ไขดังนี้ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
ในกรณีที่มีประเด็นหรือรายการแก�ไข มากกว�า 7 ข�อ ให�คณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแก�ไขได�ในกระดาษA4 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต�องดําเนินการแก�ไขและให�คณะกรรมการสอบตรวจสอบก4อนถึงวันครบกําหนดส4ง คือ 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ......................... หรืออาจกําหนดตรวจสอบการแก�ไขมากกว4า 1 คร้ังขึ้นอยู4กับคณะกรรมการสอบ 
 
1.  ผู
บันทึกประเด็นการแก
ไข 2. คณะกรรมการสอบ 
   
� ได�บันทึกประเด็นการแก�ไขครบถ�วน และถูกต�องแล�ว 
� ได�สําเนาเอกสาร บว. 27.1 ให�นักศึกษาดําเนินการ

แล�ว (กรณีมีการแก�ไข) 
 
 
 
 
      ลงช่ือ……………….......……...…………..….กรรมการสอบ   
            (…………………………………………….)      
              วันที่......../................./................. 

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

หมายเหตุ    เฉพาะ บว.27.1 น้ี  สําเนาแจ�งนักศึกษา  1  ชุด  ต�นฉบับเก็บไว�ท่ีประธานคณะกรรมการสอบ  


