
  
 

           สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
แบบฟอรมผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมและผลการตรวจรูปแบบการพิมพ  

วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 
THESIS/INDEPENDENT STUDY PLAGIARISM AND FORMAT CHECK FORM 

 
 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..………………………...…………….……..……..…………………...………....…. เลขประจําตัว ……..……………………………………… 
Student’s name Mr. / Mrs./Miss                                      Student’s ID 
แผนการศึกษา/Study Plan     วิทยานิพนธ/Thesis  การศึกษาคนควาอิสระ/Independent Study                                 
คณะ/Faculty……………………………………………………….…หลักสูตร/Program ………………………………………………………………………..……………………..………
สาขาวิชา/Field of Study……….…............................……………………….…..… เบอรโทรศัพท/Telephone No. .………………………………..………………..… 
ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน/ Enrolled semester ……….…............................................ ปการศึกษา/Academic Year………….……..…….....…………... 
หัวขอ : กรุณาเขียนตัวบรรจง (ภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญเทาน้ัน) 
Thesis/Independent Study Title: (Please write in CAPITAL LETTER only) 
(ภาษาไทย/Thai)………………………....................………….…………………………….…………….………………………………………………….….….……….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ/ English) ..………………..........................................…….………….………............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ (Take Thesis/Independent Study exam on:) 

วันที่/Date ............................................................................เวลา/Time ............................................................................................................. 
สถานที่สอบ/Exam venue ................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อนักศึกษา/Student’s Signature........................................ (................................................................)    วันที่/Date........../............/............. 

 ผานการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ จากอาจารยทีป่รึกษาหลักเปนที่เรียบรอยแลว 
      (Contents of the Thesis/Independent Study had been checked by advisor.) 
          

         ลงชื่อ/Signature............................................... (................................................................) อาจารยที่ปรึกษาหลัก/Advisor  วันที่/Date................................ 
หมายเหตุ/Remark: รอยละความคลายไมเกิน 20 เม่ือตรวจดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/The research paper similarity index should not exceed 20% if it was checked with 

Akarawisut software. In case of checking with another software, the similarity index should not exceed 30%.   
  
 

สวนงานของเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ  
 (Only for the officer of The Office of Academic Affairs, Plagiarism checking results)   

 ไดทําการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา Thesis/Independent Study had been checked   
 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..……………………..……….………………………………...……ไดตรวจสอบแลว ถูกตองตามที่กําหนดทุกประการ 
(Student’s name Mr./Mrs./Miss)                                                                        (Thesis/Independent is correct and in accordance with regulations.)             

 ลงชื่อ/Signature................................................ (.............................................................) ผูตรวจสอบ/Officer     วันที/่Date........................................... 

 

 สวนงานของเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา/Academic Affair Officer ตารางกําหนดการตรวจรูปแบบวิทยานพินธ/การศึกษาคนควาอิสระ(Format checking results) 
 

คร้ังที่ 
Round 

วันที่สง 
Date of Submission  

ลงชื่อผูรับ 
Received By  

วันที่สงคืน 
Date of Return  

เจาหนาที่ผูตรวจ 
Officer 

ผาน 
Pass 

ไมผาน 
Reject  

ปรับแกไขตามคําแนะนํา 
Revised as suggested  

1        
2        
3        
4        
5        

ไดทําการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา (Student’s Thesis/Independent Study format of) 
ชื่อนักศึกษานาย/นาง/นางสาว/ยศ ...........…………………………………………………… รหัส ....................................... เรียบรอยแลว ถูกตองตามที่กําหนดทุกประการ 
(Student’s name Mr./ Mrs./Miss/Title)                                                     (Student ID)                       (had been completely checked and corrected.)            

 

ลงชื่อ/Signature................................................ (.............................................................) ผูตรวจสอบ/Officer     วันที/่Date........................................... 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาสงแบบฟอรม สสว.บว. G07/2559 และแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรม(กอนและหลังสอบ)และผลการตรวจรูปแบบการพิมพ ที่ไดรับอนมุัติแลว ที่
งานบัณฑิตศึกษา สสว.    (Student must submit สสว.บว.G07/2559 form attached with the plagiarism checking results (before and after exam) that was 
approved; and send to Graduate Department, The Office of Academic Affairs.) 

เลขรับ  
สสว.บว G07/2559 
ระดับปริญญาโท 

ผูรับ  ลงวันที ่

รอบการตรวจ 
Checking round 

วันท่ีสงตรวจ 
Date submitted 

ผลการคัดลอก 
Result of plagiarism checking 

ลงช่ือผูตรวจ 
Officer’s Signature 

ผลการอนุมัติ 
Approval result 

วันท่ีสงคืน 
Returned Date 

   กอนสอบ               

Before exam 
    อนุมัต/ิApproved  

 ไมอนุมัติ/Rejected 
 

   หลังสอบ            
After exam    

    อนุมัต/ิApproved  
 ไมอนุมัติ/Rejected 
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