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Thesis Defense Examination Evaluation Form 

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

  

Thesis Title:            
Student’s Name:        Student ID. No. :    
Major Field:               
Semester/Year:       Master Thesis:   Date:        
Evaluation Results 

□ Pass  
( A student is required to submit one copy of the thesis book with signatures of all
 committee members immediately but no more than 30 days after the examination date. 
Consult the deadline for thesis book submission in each semester.) 

□ Pass with condition 
 (A student is required to revise according to the committee’s comments and suggestions and 

submit one copy of the thesis book with signatures of all committee members immediately 
but no more than 60 days after the examination date. Consult the deadline for thesis 
book submission in each semester.) 

□ Fail 
(A student must retake the defense examination within the duration specified by the 
examination committee.  Failure to comply, the grade “U” would be for all registered credits 
of master thesis. The student must register the master thesis with a new topic and start the 
entire process and continue with the remaining time. More details, please consult REM.)  

 

Grading scale for student’s Thesis:  (please specify in A, B+, B, etc.)    
Change Thesis Title:           
             
(Please write clearly and do not use handwriting.)  

Recommendation for Correction 
             
             
 

(Signature)    Chairperson     
 (           ) 

(Signature)    Member 
(      ) 
(Signature)    Advisor 

(      ) 
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แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense Evaluation Form) 
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย–เยอรมัน (TGGS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

 

ช่ือกรรมการ (Committee Name)             
ช่ือนักศึกษา              (Student Name)        
รหัสนักศึกษา (Student ID. No.)    สาขาวิชา (Major Field)       
ช่ือวิทยานิพนธ์ (Thesis Title)          

เกณฑ์การประเมิน (Evaluated Criterion) 
ตอนท่ี 1: การประเมินความถูกต้องการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ขอให้กรรมการทําเครื่องหมาย () ในช่อง 
ท่ีประเมินตามหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 
Part 1: To evaluate the correctness of the research for this thesis. Please fill the form with 
a symbol () to evaluate the following items for correction and completion of the thesis. 

รายการประเมิน 

(Evaluation Item) 

พอใจ 

(Satisfy) 

ต้องแก้ไข 

(Correction 

Needed) 

หมายเหตุ 

(Comment) 

1.ช่ือเรื่อง -ภาษาไทย (Thesis title in Thai)   …………….. …………….. …………….. 
  -ภาษาอังกฤษ (Thesis title in English) …………….. …………….. …………….. 
2.บทคัดย่อ -ภาษาไทย (Thesis title in Thai) …………….. …………….. …………….. 
  -ภาษาอังกฤษ (Thesis title in English) …………….. …………….. …………….. 
3.เน้ือหาวิทยานิพนธ์ (Detail of thesis)    
- บทนําความเป็นมาของปัญหา (Introduction and 

motivation 
…………….. …………….. …………….. 

- วัตถุประสงค์งานวิจัย (Objective of the research) …………….. …………….. …………….. 
- ขอบเขตของงานวิจัย (Scope of the research) …………….. …………….. …………….. 
- การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Literature reviews) …………….. …………….. …………….. 
- วิธีการวิจัย (Research Methodology) …………….. …………….. …………….. 
- ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and discussion) …………….. …………….. …………….. 
- สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusions and 

suggestions) …………….. …………….. …………….. 
- อื่น ๆ (ระบุ) (Others, please specify  

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

หมายเหตุ : กรณีมีการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้กรอก แบบฟอร์มการเปล่ียนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส่งฝ่าย
วิชาการพร้อมกับแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
Remark: If the thesis title is changed, please fill the thesis title changing form TG. and submit together 
with the Thesis Evaluation Form. 
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ตอนที่ 2: การประเมินความถูกต้องการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ขอให้กรรมการทําเครื่องหมาย () ในช่องท่ีประเมิน 
ตามหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 
Part 2: To evaluate the correctness of the research for this thesis. Please fill the form with a symbol 
() to evaluate the following items for correction and completion of the thesis. 

รายการประเมิน 

(Evaluation Item) 

ดีมาก 

(Very 

Good) 

ดี 

(Good) 

พอใช้ 

(Average) 

อ่อน 

(Poor) 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Manuscript)     
1. ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(Correctness of language which has been written) …………….. …………….. …………….. …………….. 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการ 
(Correctness of thesis contents) …………….. …………….. …………….. …………….. 
3. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเน้ือหาวิชาการ 
(Completion of thesis) …………….. …………….. …………….. …………….. 
4. ปริมาณงาน-ความเหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ 
(Amount of thesis work) …………….. …………….. …………….. …………….. 
การนําเสนอวิทยานิพนธ์ (Thesis Presentation)     
1.รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 
(Format of presentation) …………….. …………….. …………….. …………….. 
2.ความถูกต้องของการนําเสนอ 
(Correctness of presentation) …………….. …………….. …………….. …………….. 
3.การอธิบาย ความเข้าใจเน้ือหาและเรื่องท่ีนําเสนอ 
(Explanation and understanding of subjects) …………….. …………….. …………….. …………….. 
4.การตอบคําถาม 
(Answering questions) …………….. …………….. …………….. …………….. 

 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติม (Other Suggestions)  
             
             
 
ผลสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense Examination Result) 
 

   ผ่าน (Pass)    ผ่านโดยมีการแก้ไข (Pass with revision)      ไม่ผ่าน (Fail)                        
 

กรรมการสอบลงนาม (Committee Signature)  …………………………………………………….. 

(    ) 

วันท่ี (Date) : ………………………………….……… 
 
หมายเหตุ : การถ่วงนํ้าหนักในแต่ละรายการและให้คะแนน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ 
Remark: The weighting of each item depends on the judgment of the committee.  
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