
                                                                                                                           บว. 27 

ใบแจงผลการสอบ   วิทยานิพนธ   การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามระเบียบ มข. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 50.2   
และประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ขอ 8.5,8.6 และขอ 9) 

                                                                                                  

เรียน  คณบดี…………………………………………………………………………(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
          คณะกรรมการสอบ  ไดดําเนินการสอบ     วิทยานิพนธ      การศึกษาอิสระ  ของ  
(นาย นาง นางสาว)……………………………………………………..…………………….…………………..รหัสประจําตัว…………….……………………………………… 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก แบบ............สาขาวิชา……......………………………………...ระบบการศึกษา 

 ภาคปกติ   โครงการพิเศษ   นานาชาติ    ภาษาอังกฤษ  สอบครั้งที่ 1 เม่ือวันที่…………….…........................ และ
สอบครั้งที่ 2  เม่ือวันที่ ......................................  เรียบรอยแลว  

(ช่ือวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ พิมพและตรวจสอบความถูกตอง เน่ืองจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา) 

ช่ือเรื่อง ภาษาไทย………..……………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

ภาษาอังกฤษ ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..……………………………………………………………………………….………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..………………………………………………………………………………….……… 

(ประธานกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีและนักศึกษา ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันสอบ) 
ผลการสอบคือ    Excellent     Good      Pass     Fail        

กรณี 1  (  ) สอบผาน  โดย 

                  1.1  ไมมีแกไข (เมื่อคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระ 

ฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน45 วันถัดจากวันสอบคือภายในวันท่ี..................................................) 

                   1.2  มีแกไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาตองลงชื่อรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ 
(นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบและลงนามในแบบ บว.28ภายใน 45 

วัน ถัดจากวันสอบ คือตองสงภายในวันท่ี.........................................ท้ังนี้การสง ฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

ตองสงภายใน 3 วันทําการ ถัดจากวันท่ีคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไข สําหรับรายงานการศึกษาอิสระ ใหสงท่ีคณะที่นักศึกษา

สังกัด)  
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะตองดําเนินการ 
               สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปนั้น ๆ  

กรณี 2  (  ) สอบไมผาน  โดยมีสาเหตุ ดังน้ี  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… 

                    
(พลิกดานหลัง) 
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กรณี 3  (  ) สอบไมผาน  เน่ืองจาก นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย                    
 

1. คณะกรรมการสอบ   2. นักศึกษา 

 
(ลงช่ือ)……………….……….………….ประธานกรรมการสอบ 
       (…………………...…...…………) 
(ลงช่ือ)…………………………………….กรรมการสอบ
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)…………………………………….กรรมการสอบ
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)…………………………………….กรรมการสอบ
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)…………………………………….กรรมการสอบ
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)…………………………………….กรรมการสอบ
      (…………………...…….…………) 
     วันที่........../................./............ 

     
    รับทราบผลการสอบตามมติคณะกรรมการสอบ 

      กรณีสอบผานไมมีแกไข 
      กรณีสอบผานมีแกไข 

      กรณีสอบไมผาน 

 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ..................…....................... 

       (..........................…..….........)  
       วันที่……..……/…............./………..…... 

3. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 4. งานบริการการศึกษาคณะ  
  
     ทราบและดําเนินการตอไป 
     ความเห็นอื่น...........……………..................
…………………………………………………………………………………………..
 
             ลงช่ือ…………..…………...…….…..………………….      
                 (…………………………..…….…..……………………)    
                                   คณบดี 
              วันที่…....………/….....…...../……….........      

 
ดําเนินการแจง 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ ศธ........................ 
 สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยที่ ศธ.............................. 

 
         ลงช่ือ……………………............………………….       
             (…………...........………………………………) 
                            ผูดําเนินการ 
     วันที่……......…/….....…...../....…....   

                                                                                                        
หมายเหตุ  1. กรณีสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผาน มีสิทธ์ิยื่นคํารองขอสอบครั้งท่ี 2 ไดภายใน 15 วันหลัง 
                  วันสอบครั้งแรกไมผาน และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรกไมผาน 

                    2. กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข แตไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือวาสอบไมผาน ใหยื่น 
                  คํารองขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วัน หลังวันครบกําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบ                    
                  กําหนดการแกไข 
              3. การสอบทั้ง 2 กรณี ตองชําระคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไมดําเนินการตาม 
                  กําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
              4. การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวนหรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ี 
                  กําหนดไวท่ีอ่ืนแตอยางใด เชน การพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุการณใชเวลาในการศึกษาครบระยะเวลา 
                  สูงสุดที่หลักสตูรกําหนด เปนตน 
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                                                                                                  เอกสารแนบ  บว.27.1 

บันทึกประเด็นหรือรายการแกไข (กรณีสอบผานโดยมีแกไข) 

  การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  ของ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….. 

รหัสประจําตัว……………………………………………………………………นักศึกษาระดับ       ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
สาขาวิชา....…………………………………........…. ระบบการศึกษา  ภาคปกติ    โครงการพิเศษ   
นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ    เมื่อวันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……….มีประเด็นหรือรายการแกไขดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ในกรณีที่มีประเด็นหรือรายการแกไข มากกวา 7 ขอ ใหคณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแกไขไดในกระดาษA4 
ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขและใหคณะกรรมการสอบตรวจสอบกอนถึงวันครบกําหนดสง คือ 
วันที่......เดือน..............พ.ศ....... หรืออาจกําหนดตรวจสอบการแกไขมากกวา 1 ครั้งข้ึนอยูกับคณะกรรมการสอบ 
1.  ผูบันทึกประเด็นการแกไข 2. คณะกรรมการสอบ 
   

 ไดบันทึกประเด็นการแกไขครบถวน และถูกตอง

แลว 
 ไดสําเนาเอกสาร บว. 27.1 ใหนักศึกษา

ดําเนินการแลว (กรณีมีการแกไข) 
 
 
 
 
      ลงช่ือ……………….......…….…………..….กรรมการสอบ   

            (…………………………………………….) 
            วันที่......../.........../........... 

   ลงช่ือ…………………..……………..……….ประธานกรรมการ 

       (……………………………..……………….) 

   ลงช่ือ…………….……………………………..กรรมการ 

        (…………………………………………….) 

    ลงช่ือ…………………………………………….กรรมการ 

        (…………………………………………….) 

   ลงช่ือ………………………………………….…กรรมการ 

       (…………………………….……………….) 

   ลงช่ือ…………………………………………...กรรมการ 

       (…………………….……………………….) 
   วันที่.........../............../........... 

หมายเหตุ    เฉพาะ บว.27.1 นี้  สําเนาแจงนักศึกษา  1  ชุด  ตนฉบับเก็บไวท่ีประธานคณะกรรมการสอบ  


