
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ Date.........../....................../.................. 

 
เรียน   คณบดี…………………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
To  Dean of the Faculty of                                       (Affiliated faculty) 
 
         คณะกรรมการสอบได้ด าเนินการสอบ /The defense for   วิทยานิพนธ์ /thesis  การศึกษาอิสระ /independent study   
ของ /of (นาย นาง นางสาว) /(Mr. /Mrs. /Miss) …….……………..................…………….…………………………………รหัสประจ าตัว /Student ID……............…….……… 
เป็นนักศึกษาระดับ /currently enroll in the *select level of study     ปริญญาโท /Master’s Degree  แผน /Plan..................   
 ปริญญาเอก /Doctoral Degree แบบ /Type....................  สาขาวิชา /Major…………..……………….............................................................................................…     
ระบบการศึกษา /Type of Program    ภาคปกติ /Regular  โครงการพิเศษ /Special   นานาชาต ิ/International  ภาษาอังกฤษ /English   
สอบครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี /The 1st defense was finished on date …………/….…......../................  
และสอบครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี /and finished the 2nd Defense on date........../................/.............  เรียบร้อยแล้ว /already.  

(*ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ พิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา / * Please check the 
correctness of title of thesis/independent study, as it will appear on the transcript) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) Thai Title ………..……………………………………………....………..……………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………….............… 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) English Title ..…………….…………..………………………………………………….……………………………………..……………………………............... 
……………………………………..……………………….……………………………….…………………..………………..…………………………………………………………………………........... 
(ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีและนักศึกษา ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันสอบ / The chairperson shall report 
the result in a letter to the Dean of the Faculty and the student within 5 days of the Defense date) 

ผลการสอบคือ The result of Defense   Excellent     Good      Pass     Fail        
กรณี 1 / Case 1 (  ) สอบผ่าน /Pass โดย 
                  1.1  ไม่มีแก้ไข /No revision (เมื่อคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ฉบับ
สมบูรณ์ท่ียังไม่เข้าปก 1 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน45 วันถัดจากวันสอบคือภายในวันท่ี.............................. /Due date to submit 
thesis/independent study book to Graduate School within 45 days of Defense date and the approval from the Defense committee 
is………………....) 
                   1.2  มีแก้ไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาต้องลงชื่อรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ /Pass with revision (see GS 27.1) 
student must acknowledge the Defense result within the Defense day as it was reported (นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ซ่ึง
คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบ บว.28ภายใน 45 วัน ถัดจากวันสอบ คือต้องส่งภายในวันท่ี...........................ท้ังนี้การส่ง ฉบับ
สมบูรณ์ท่ียังไม่เข้าปก 1 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ต้องส่งภายใน 5 วันท าการ ถัดจากวันท่ีคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแก้ไข ส าหรับรายงานการศึกษาอิสระ ให้ส่ง
ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด /Due date to submit thesis/independent study book with approval and signature (signed in GS 28) of the 
Defense committee to Graduate School within 45 days of Defense date is…………………….In addition, the submission should proceed 
to Graduate School within 5 working days after the Defense committee approved the revision. For independent study, submit to 
student’s faculty)  
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องด าเนินการ 
               ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีน้ัน ๆ  



Note : In case students meeting the academic limit or expecting to attend the Royal Commencement, student has to submit 
thesis or independent study before the due date specified in the academic calendar 
 
กรณี 2 / Case 2  (  ) สอบไม่ผ่าน  โดยมีสาเหตุ ดังน้ี /Failed for the following reasons: 
(ต้องแจ้งผลการสอบไม่ผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันสอบ /The evidence of fail result must be submitted to 
the dean within 3 days from the exam date.) 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
กรณี 3 / Case 3 (  ) สอบไม่ผ่าน  เนื่องจาก นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย /Failed  for absence from the Defense without appropriate 
reason 
(ต้องแจ้งผลการสอบไม่ผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันสอบ /The evidence of fail result must be submitted to 
the dean within 3 days from the exam date.)  

 
(  ) รับทราบแบบฟอร์ม การรายงาน Turnitin Originality Report /Acknowledged the Form of Turnitin Originality Report         
 
                

1. คณะกรรมการสอบ  (Defense Committee) 2. นักศึกษา (Student) 

 
ลงชื่อ(Sign)……………….……….……………….ประธานกรรมการสอบ (Chairperson) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
 
วันท่ี (Date)…………/……………/…….…..….. 

     
    รับทราบผลการสอบตามมติคณะกรรมการสอบ 
    /I have acknowledged the result and recommendation  
    of the committee. 
 
      กรณีสอบผ่านไม่มีแก้ไข /Pass, without revision 
      กรณีสอบผ่านมีแก้ไข /Pass, revision needed 
      กรณีสอบไม่ผ่าน /Failed 
 
 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............…………………....  
(.....….....…………………...………..……...........) 
วันท่ี (Date)……………/………………/.…..….. 

 
 

                  หน้าถัดไป/Continue… 
 
 



3. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด)  
(Dean of the Student’s Faculty) 

4. งานบริการการศึกษาคณะ  
(Faculty’s Educational Service Sector) 

  
     ทราบและด าเนินการต่อไป /Acknowledged 
     ความเห็นอื่น /Other comment...........…………….................. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

คณบดี (Dean) 
วันท่ี (Date)…………/………………/….…..…... 

 
ด าเนินการแจ้ง /Informed to 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ ศธ........................ 
     (The Bureau of Academic Administrative and  
     Development) 
 ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยที่ ศธ.............................. 
     (Graduate School) 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ (Officer) 
วันท่ี (Date)……………/……………/..….…..…... 

                                                                                                        
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ /Note  
1. กรณีสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบคร้ังแรกไม่ผ่าน และต้องสอบภายใน 60 
วันหลังวันสอบคร้ังแรกไม่ผ่าน 
The student who failed the Defense is able to request for the second chance within 15 days from the Defense date, and must complete 
the second Defense within 60 days since the first one. 
2. กรณีสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข แต่ไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ยื่นค าร้องขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวัน
ครบก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข 
In case student passed with revision but fail to complete the revision within due date (45 days after the Defense), the Defense result 
will be considered as fail. Student must request for the second Defense within 15 days of the due date of the revision, and must 
complete the second Defense within 60 days from the due date of revision. 
3. การสอบทั้ง 2 กรณี ต้องช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
For both cases, the student has to pay the fee acc. to the faculty’s regulations. If the student does not comply, the student’s status is 
invalid. 
4. การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้นหรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด เช่น การพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้วยเหตุการณ์ใช้เวลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรก าหนด เป็นต้น 
For the second chance of Defense, all previous regulations shall remain in effect. 

 



เอกสารแนบ บว. 27.1 /Attached document GS. 27.1 

บันทึกประเด็นหรือรายการแก้ไข (กรณีสอบผ่านโดยมีแก้ไข) 
List of Revisions (In case Pass with Revision) 

 
  การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ของ /The Thesis/Independent Study Defense of : 
(นาย นาง นางสาว) / (Mr./ Mrs./ Miss) …….……………...…………….………………………………..………………………รหัสประจ าตัว /Student ID………….….…….....… 
นักศึกษาระดับ /currently enroll in    ปริญญาโท /Master’s Degree    ปริญญาเอก /Doctoral Degree 
 สาขาวิชา /Major…………..………………………………………………………………….……..……….……………  
ระบบการศึกษา /Type of Program  ภาคปกติ /Regular  โครงการพิเศษ /Special   นานาชาต ิ/International  ภาษาอังกฤษ /English    
ซ่ึงท าการสอบเมื่อวันท่ี /was finished on …………/…………….…/…………..  

 
 
มีประเด็นหรือรายการแก้ไขดังนี้ / with the following revisions: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................................................................................... 
 
ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือรายการแก้ไข มากกว่า 7 ข้อ ให้คณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแก้ไขได้ในกระดาษA4 /If the revisions are more 

than 7 issues, the committee can comment further in A4 paper  
ท้ังนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้คณะกรรมการสอบตรวจสอบก่อนถึงวันครบก าหนดส่ง คือ วันท่ี ..................................................  
Students must complete the revision and submit to the Defense committee before due date of ……………………………… 

หรืออาจก าหนดตรวจสอบการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบ / The thesis or IS may be revised more than 1 time depending on 
the consideration of the Defense committee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ผู้บันทึกประเด็นการแก้ไข (Revision checker) 2. คณะกรรมการสอบ (Defense Committee) 

   
 ได้บันทึกประเด็นการแก้ไขครบถ้วน และถูกต้องแล้ว 

(The revisions are completely listed) 
 ได้ส าเนาเอกสาร บว. 27.1 ให้นักศึกษาด าเนินการแล้ว (กรณีมี

การแก้ไข) (GS. 27.1 is copied to the student) 
 
 
 
 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 

(……..………………………………...…...…………) 
 

วันท่ี (Date)………/………………/…….…..….. 

 
ลงชื่อ(Sign)……………….……….………………….ประธานกรรมการสอบ(Chairperson) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
ลงชื่อ(Sign)…………………………………..….กรรมการสอบ (Committee) 
      (……..………………………………...…...…………) 
    
      วันท่ี (Date)…………/…………………/…...…..….. 

 
หมายเหตุ   เฉพาะ บว.27.1 น้ี  ส าเนาแจ้งนักศึกษา  1  ชุด  ต้นฉบับเก็บไว้ท่ีประธานคณะกรรมการสอบ  
NOTE    Only for GS 27.1, keep the original document with the chairperson and provide a hard copy for the student 


