
 
 

                                                สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
                                        แบบฟอรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 
                                          THESIS/INDEPENDENT STUDY DEFENSE EXAM FORM 
 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..…………………………....……….…………………………………..……..…….……..……..... เลขประจําตัว ……..……….………….…………………… 
Student’s name (Mr./Mrs./Miss/Title)                              Student’s ID  
แผนการศึกษา/Study Plan            วิทยานิพนธ/Thesis  การศึกษาคนควาอิสระ/Independent Study                                     
คณะ/Faculty……………………………..…………… หลักสูตร/Course ………………………….………..…………...………สาขาวิชา/Field of Study……….……......……..………………. 
วิชาเอก/Major………….…………………………..…………………..……………………..……… เบอรโทรศัพท/Telephone No. ……………….…………………….……………………….……………….. 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีน/Enrolled semester ……………..…..................................... ปการศึกษา/Academic Year……….………….….…..…..….…… 
หัวขอ : กรุณาเขียนตัวบรรจง (ภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญเทานั้น) 
Thesis/Independent Study Title: (Please write in CAPITAL LETTER only) 
(ภาษาไทย/Thai) …………………..…..……………......……………………….………………………………..………….………….…………………………………………………………………………….……….…….. 
(ภาษาอังกฤษ/English) ……………………………………..……….....…….………………............................................................................................................................................. 
สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ เมื่อวันที่................................................................................................................................................................. 
(Passed Thesis/Independent Study Proposal Defense Exam on Date) 
                                                                        ลงชื่อนักศึกษา/Student’s Signature............................................วันที่/Date........../............/.......... 
กําหนดสอบปองกันวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ/Thesis/Independent Study Defense Schedule   
วันที่/Date................................................................. เวลา/Time ..................... สถานที่สอบ/Exam Venue ........................................................................... 
มติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ/Exam Committee Resolution on Thesis/Independent Study  

 ผาน/Pass  

  ผานแบบมีเง่ือนไข/Pass with condition (ระยะเวลาตองไมเกิน 45 วันนบัจากวันสอบ(ระบุเง่ือนไข) .................................................................................... 
          Adjustment must be completed within 45 days after exam/(Specify conditions)  
        สงอาจารยทีป่รึกษาหลักตรวจสอบ                                           สงคณะกรรมการสอบปองกันตรวจสอบ    
                      Submit the thesis/IS to advisor for adjustment checking)        Submit the thesis/IS to the committee for adjustment checking) 
   ไมผาน/Reject (นักศึกษามีสิทธิย์ื่นสอบไดในคร้ังที่ 2* และคร้ังที่ 3*ไมเกินวันที่)………………..…………………………………………………….…............................. 
           Student can apply for repeat exams of the 2nd and 3rd time which is no later than (date). 
 

           คณะกรรมการสอบปองกัน วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ / Thesis/Independent Study Exam Committee  
     ชื่อคณะกรรมการสอบ/Name                            ลงนาม/Signature     วันที/่Date 
 
..........................................................................................    .............................................................................    ............/………............/…….... ......                                                                
ประธานกรรมการ /Chief Examiner                                               (ลงนามภายใน 3 วันหลังสอบ: sign within 3 days after exam)
   

..........................................................................................    .............................................................................    ............/………............/……..........   
ท่ีปรึกษาหลัก/Advisor 
 
..........................................................................................    .............................................................................    ............/………............/……..........   
ท่ีปรึกษารวม (ถามี)/Co-Advisor (if any)  
 
..........................................................................................    .............................................................................    ............/………............/……..........   
กรรมการ/Committee member 
                                                       

..........................................................................................    .............................................................................    ............/………............/……..........   
กรรมการ/Committee member                                                                  

         ลงชื่อ/Signature ……………………………………........................วันที่/Date.................................................. 
                                                     (ผูอํานวยการหลักสูตร/Director) 
 
                           ลงชื่อ/Signature ……………………...........................................วันที่/Date..................................................  
                                                                                                                    (คณบดี/Dean) 

  

ผลตรวจสอบการแกไข กรณสีอบผานแบบมีเงื่อนไข (Results of Adjustment Checking) 
กรณ ี สงอาจารยที่ปรึกษาหลักตรวจสอบ  (In case of the thesis/IS was submitted to the advisor for adjustment checking) 
  ผานการตรวจสอบการแกไขตามเง่ือนไขเรียบรอยแลว (The thesis/IS was thoroughly inspected based on the committees’ conditions by the advisor.)   
               ลงชื่อ/Signature ……………………………………........... (……………………………………………………….) ที่ปรึกษาหลัก/Advisor วันที่/Date..................................................                                     
กรณี  สงคณะกรรมการสอบปองกันตรวจสอบ  (In case of the thesis/IS was submitted to the committee for adjustment checking)    
         ผานการตรวจสอบการแกไขตามเง่ือนไขเรียบรอยแลว (The thesis/IS was thoroughly inspected based on the committees’ conditions by the committee.)      

หมายเหต/ุRemarks: 1. ผูรับผิดชอบในการจัดสอบสงแบบฟอรม สสว.บว.G06/2559 เสนอใหผูอํานวยการหลักสูตรลงนามภายใน 3 วันหลังจากวันสอบ (Person in charge of  สสว.บว.G06/2559 form 
submission, present this form to the Director for signing within 3 days after the exam)  
                           2. กรณีผลการสอบผาน ตองแนบสําเนาแบบฟอรม สสว.บว.G06/2559  ไปยังงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ (ระยะเวลาการย่ืนขอสอบครั้งที่ 2* และ 3* (ภายใน 15 วัน) หลัง
ทราบผลการสอบปองกันครั้งที่ 1) If student passed the exam, a copy of สสว.บว.G06/2559 form must be sent to Academic Affair Department  (After receiving exam result, the 2

nd
 

and 3
rd
 Exam retaking application must be done within 15 days)           

เลขรับ  สสว.บว G06/2559 
ระดับปริญญาโท 

ผูรับ  ลงวันที่ 

........................................................................... ......................................................... ............/………............/……..........                                                                 
ประธานกรรมการ /Chief Examiner 

....................................................... ................................................. ............/………........../……..........   
ที่ปรึกษาหลัก/Advisor 

........................................................    ...................................................  .........../…………..../…….........   
ที่ปรึกษารวม (ถามี)/Co-Advisor (if any)  

....................................................... ................................................. .........../………........../……..........   
กรรมการ/Committee member 

........................................................    ...................................................  ........../………......../……........   
กรรมการ/Committee member 
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