
 
 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน� 

แบบฟอร�มการส�งเล�มและหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ�/การศึกษาค*นคว*าอิสระ 
COMPLETED THESIS/INDEPENDENT STUDY SUBMISSION AND COPYRIGHT TRANSFERRED  

TO PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT FORM 
 

 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..………………………...……………………..……………....…. เลขประจําตัว ……..……….…………………………….……………… 
Student’s name  Mr. / Mrs./Miss               Student’s ID 
แผนการศึกษา/Study Plan        � วิทยานิพนธ�/Thesis � การศึกษาค�นคว�าอิสระ/Independent Study                                    
หลักสูตร/Course ………….………….……………...คณะ/ Faculty..........………….…………….………สาขาวิชา/Field of study…………….……………..……… 
วิชาเอก/Major……………….……………………..…………………………… เบอร�โทรศัพท�/Telephone No. ………….………………….…………………………………. 
ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน/Semester enrolled ……....................................... ป\การศึกษา/Academic Year ……………………………………………. 
หัวข*อ : กรุณาเขียนตัวบรรจง (ภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ�ใหญ�เท�าน้ัน) 
Thesis/Independent Study Title：（Please write in CAPITAL LETTER only） 
     (ภาษาไทย/Thai) ………..……………......…………………………………………………………………….….……………………………………………………………..………….. 
     (ภาษาอังกฤษ/English) ………………………………..…….……………………………………………………..…………...................................................................... 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�/การศึกษาค*นคว*าอิสระ มีมติให*นกัศึกษาสอบวิทยานิพนธ�/การศึกษาค*นคว*าอิสระ 
Thesis/Independent Study Exam Committee have approved student’s exam participation           

 � ผ>าน ณ วันท่ี /Passed on   Date ......................................................................................................................................................................... 
ข�าพเจ�าขอมอบสิทธิในทรัพย�สินทางปJญญา และยินยอมมอบลิขสิทธ์ิให�ทําการเผยแพร>ข�อมูลท่ีเกิดจากการจัดทําวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ 
ตามระเบียบของสถาบันการจัดการปJญญาภิวัฒน� ตลอดจนอายุแห>งการคุ�มครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย พร�อมท้ังส>งเล>มฉบับสมบรูณ� (ปกแข็ง) จํานวน 
2 เล>ม และไฟล�ดิจิตอล (ประกอบด�วยไฟล� Word และ PDF) ของวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ 
In respect to Panyapiwat’s institute of Management regulation, I agreed to transfer my Thesis/Independent Study copyright 
and the right to distribution through the term of I hereby grant intellectual property rights and consent to grant copyright for 
dissemination of information arising out of the preparation of thesis/independent study in accordance with the regulations of 
Panyapiwat’s institute of Management throughout the term of copyright protection cender the law , and submit 2 copies of 
complete book (hard cores) as well as digital files  (comprising Word file and PDF file) of the thesis/independent study 

                                       ลงช่ือนักศึกษา/Student’s Signature...........................................................  
        (................................................................)  วันท่ี/Date........................................ 
ส�วนของอาจารย�ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ�/การศึกษาค*นคว*าอิสระ/Thesis/Independent Study Advisor 

อนุมัติให�เผยแพร>ข�อมูลวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ/Approval for Thesis/ distribution   
 �   อนุมัติ/Approve 

�   ไม>อนุมัติ (โปรดระบุเหตุผล)/Reject (reason required) ……………................................................................................................................. 
 
 

                                                                                          ลงช่ือ/Signature............................................................... อาจารย�ที่ปรึกษาหลัก/Advisor      
                               (................................................................) วันท่ี/Date...................................... 

ข*อมูลการส�งเล�มวิทยานิพนธ�/การศึกษาค*นคว*าอิสระ/Thesis/Independent Study Submission Information  
1.ห*องสมุดสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน�/PIM Library      
   ส>งเล>มวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ ปกแข็ง 2 เล>ม   ลงช่ือผู�รับเล>ม/Signature ..........................................................ห�องสมุด/Library  
   Submitted 2 Hard-bound Thesis/Independent Study                            (……..…….…………………….…..……..….) วันท่ี/Date……………………….……..…………........ 
2.สํานักประสานรัฐกิจ (เฉพาะนักศึกษาที่ได*รับทุน CP All เท�าน้ัน) /Public Affair Coordination Department (Only for CP All Scholarship student)   
   ส>งเล>มวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ  ปกแข็ง 1 เล>ม ให�กับสํานักประสานรัฐกิจ Public Affair Coordination Department. Submitted 1 Hard- 

   bound Thesis/Independent Study  ลงช่ือผู�รับเล>ม/Signature................................................... (……..………………..……..…..….)วันท่ี/Date............................................ 
3. งานบณัฑิตศึกษา สาํนักส�งเสริมวชิาการ/Graduate Studies, Academic Affair   
    ส>งดิจิตอลไฟล�(Ms-Word และ PDF) วิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ/ Submitted digital file (including Ms-Word and PDF)            

    ลงช่ือผู�รับไฟล�/Signature ........................................งานบัณฑิตศึกษา/ Graduate Studies (……..………………..……….……..….) วันท่ี/Date….…………….…………….…..........                                                              
 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาส>งแบบฟอร�ม สสว.บว.G09/2559   ที่งานบัณฑิตศึกษา สํานักส>งเสริมวิชาการ 
Remark：Student must submit this form  (สสว.บว.G09/2559) at the Department of Academic Affair   

เลขรับ  สสว.บว G09/2559 
ระดับปริญญาโท 

ผู�รับ  ลงวันท่ี 
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