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 ความเห็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้ 

1. ประธานกรรมการ   ........................................................................................ 
2. กรรมการ............ (อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษา) ...................... 
3. กรรมการและเลขานุการ......................................................................... .......... 

ก าหนดสอบ  วันที่ ..... เดือน ............    พ.ศ. .........  เวลา .............น.  ณ.ห้อง ...............  อาคาร ........... 

               ...................................................... 
(...................................................)   

    ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา............... 
      วันที่....... เดือน....................... พ.ศ............. 
 

.................................................... 
(...................................................)   
  หัวหน้าสาขาวิชา....................... 

      วันที่....... เดือน....................... พ.ศ............. 

 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 (   )   เห็นชอบ 
 (   )   อ่ืน ๆ .................................................................................... ................................ 
 

.................................................... 
                                                              (...................................................) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 วันที่....... เดือน....................... พ.ศ............. 

 การอนุมัติ 
 (   )   อนุมัติ 
 (   )   อ่ืน ๆ .................................................................................... ................................ 
 

.................................................... 
(...................................................)   
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     วันที่....... เดือน....................... พ.ศ............. 
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ค าชี้แจง 
1. ให้นักศึกษากรอกแบบ สสท.บศ. 3-1   ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
2. ส่งร่างค้นคว้าอิสระ ( บทที่ 1 – 5 )  จ านวน  3  ชุด พร้อมส าเนาผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
3. ส่งแบบสสท.บศ. 3-1   พร้อมส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนสอบการค้นคว้าอิสระ และค่าลงทะเบียน                     

ภาคการศึกษาปัจจุบัน  ที่ส านักงานคณะ  
4. เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ส านักงานคณะแจ้งนักศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ชื่อการค้นคว้าอิสระ .............................................................................. ..... 
 ชื่อ นามสกุล  ......ชื่อ นามสกุลผู้เขียน............................................. 
 ชื่อปริญญา  .............................................................................. ... 
 สาขาวิชา  .............................................................................. ... 
 คณะ   .............................................................................. ... 
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ........ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก....... 
    ........ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม(ถ้ามี)..... 
 
 

   คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ให้ความเห็นชอบการค้นคว้าอิสระฉบับนี้แล้ว 
 
   ............................................................................ประธานกรรมการ  
                                    (......................................................) 
 
   ............................................................................กรรมการ  
                                    (......................................................) 
 
   ............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                   (......................................................) 
 
 คณะ......................................................................    อนุมัติให้นับค้นคว้าอิสระ 
 ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร............................ 
 สาขาวิชา....................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 
                                          ....................................................................... 
                                            (............................................................. ..) 
                                                     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                          วันที่ .....   เดือน...................... พ.ศ. .......... 
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แบบรายงานผลการสอบค้นคว้าอิสระ 
 
ชื่อการค้นคว้าอิสระ ............................................................................. 
ชื่อ  นามสกุล  ......ชื่อ นามสกุลนักศึกษา...................................... 
ชื่อปริญญา  ......................................................................... 
สาขาวิชา  ............................................................................. 
คณะ   ...................................................................... ..... 
อาจารย์ที่ปรึกษา  .....ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก....................... 
   .....ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)............... 
 

.................................................................................................................................................................................................... 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ      
(  )   สอบผ่าน ให้ด าเนินการตามการค้นคว้าอิสระที่เสนอ 
(  )   สอบผ่าน แต่ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และด าเนินการต่อไปได้ 
(  )   สอบไม่ผ่าน 

ผลการสอบการค้นคว้าอิสระ    
 (  )   P  (  )   F 
 ข้อเสนอแนะ   
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.............................................................................................. ............................................................................ 
 
   .......................................................................   ประธานกรรมการ  
                              (...............................................................) 
   .......................................................................   กรรมการ 
                              (...............................................................) 
   .......................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
                              (...............................................................) 
            วันที่  ......  เดือน.......................... พ.ศ. ............. 

                      อนุมัติผลการสอบการค้นคว้าอิสระดังเสนอ 

    .........................................................  คณบดี 
                             (......................................................) 
                 วันที่  ......  เดือน.......................... พ.ศ. ............. 


