ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การส่ งเล่ มวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์
เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง การจัด
ทําการค้นคว้าอิสระ ข้อ ๙.๘ และ ๙.๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ ข้อ ๙.๘ และ ๙.๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ จึงออกประกาศข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการส่ งเล่มวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง การส่ งเล่ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คําสัง่ มติอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรื อซึ่งขัด หรื อ
แย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษา ตาม
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต และปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะกรรมการสอบ
หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ทาํ หน้าที่
สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายของ วิทยานิพนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระ (Thesis Dissertation
and Independent Study)
คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด
หมายความว่า คณบดี คณะหรื อวิทยาลัย ที่สาขาวิชาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

หมายความว่า คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายความว่า วิทยานิพนธ์ที่ได้สอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้าย ผ่านแล้ว ได้แก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบ มีองค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ตามคู่มือ การทําวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมตั ิการตรวจรู ปเล่ม
แล้ว และได้เข้าเล่มปกแข็งเรี ยบร้อยแล้ว
โดย ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตเป็ นปกพื้น
สี เขียวเข้ม ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ น
ปกพื้นสี แดงเข้ม
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หมายความว่า การค้นคว้าอิสระที่ได้สอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้ายผ่านแล้ว ได้แก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบ มีองค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ตามคู่มือ การทําการค้นคว้าอิสระ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมตั ิการตรวจ
รู ปเล่มแล้ว และได้เข้าเล่มปกแข็งที่มีพ้นื ปก
สี น้ าํ เงินเข้มเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ คุณสมบัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีดงั นี้
๕.๑ เป็ นวิทยานิพนธ์ฉบับที่นกั ศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายผ่านแล้ว
๕.๒ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้ายผ่านแล้ว โดยให้แก้ไขตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้าย
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมแล้ว
๕.๓ การตรวจรู ปเล่ม ให้นกั ศึกษาส่ งวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตาม ข้อ ๕.๒ แล้ว
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่ม นักศึกษาได้แก้ไขการจัดรู ปเล่มตามที่อาจารย์ผตู ้ รวจ
รู ปเล่มแนะนํา และอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว
๕.๔ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบและมีการ
เรี ยงลําดับขององค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว
๕.๕ การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาเข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุม้ ด้วยปกแข็งที่มีสีพ้นื
ปกตามกําหนด จํานวน ๕ เล่ม สําหรับส่ งบัณฑิตวิทยาลัย กรณี นกั ศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม การ
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เข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน ๕ เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็ง หรื อปกอ่อนก็ได้ โดยต้องมีพ้นื ปกเป็ นสี เดียวกัน
ดังนี้
๕.๕.๑ ระดับปริ ญญาโท เข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุม้ ด้วยปกที่มีสีพ้นื ปกเป็ นสี เขียว
เข้ม
๕.๕.๒ ระดับปริ ญญาเอก เข้าเล่มวิทยานิพนธ์หุม้ ด้วยปกที่มีสีพ้นื ปกเป็ นสี
แดงเข้ม
๕.๖ การลงนามเพื่ออนุมตั ิเล่มวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษานําเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ
ครบสมบูรณ์ตาม ข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ แล้ว ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องลงนามในหน้าอนุมตั ิ
วิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม ดังนี้
๕.๖.๑ คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายทุกคนลงนาม
๕.๖.๒ คณบดีคณะหรื อวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม
ข้อ ๖ คุณสมบัติการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ มีดงั นี้
๖.๑ เป็ นการค้นคว้าอิสระฉบับที่นกั ศึกษาได้สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายผ่านแล้ว
๖.๒ การแก้ไขการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษาแก้ไขการค้นคว้าอิสระภายหลังการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายผ่านแล้ว
โดยให้แก้ไขตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
๖.๓ การตรวจรู ปเล่ม ให้นกั ศึกษาส่ งการค้นคว้าอิสระที่ได้แก้ไขตาม ข้อ ๖.๒ แล้ว
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่ม นักศึกษาได้แก้ไขการจัดรู ปเล่มตามที่อาจารย์ผตู ้ รวจ
รู ปเล่มแนะนํา และอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว
๖.๔ องค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นการค้นคว้าอิสระที่มีองค์ประกอบและ
มีการเรี ยงลําดับขององค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ตามคู่มือการทําการค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัยแล้ว
๖.๕ การเข้าเล่มการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษาเข้าเล่มการค้นคว้าอิสระหุม้ ด้วยปกแข็งที่
มีสีพ้นื ปกสี น้ าํ เงินเข้ม จํานวน ๕ เล่ม สําหรับส่ งบัณฑิตวิทยาลัย กรณี นกั ศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม
การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ส่วนที่เกิน ๕ เล่มอาจเข้าเล่มปกแข็ง หรื อปกอ่อนก็ได้ โดยต้องมีพ้นื ปกเป็ นสี น้ าํ
เงินเข้ม
๖.๖ การลงนามเพื่ออนุมตั ิเล่มการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษานําเล่มการค้นคว้าอิสระที่
มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตาม ข้อ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔ และ ๖.๕ แล้ว ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องลงนามในหน้า
อนุมตั ิการค้นคว้าอิสระแต่ละเล่ม ดังนี้
๖.๖.๑ คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายทุกคนลงนาม
๖.๖.๒ คณบดีคณะหรื อวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดลงนาม
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ข้อ ๗ การอนุมตั ิเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมตั ิ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๕ หรื อ ข้อ ๖ โดยให้การลงวันที่ เดือน ปี ที่
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยลงนามเป็ น วัน เดือน ปี ที่อนุมตั ิเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๘ การคืนเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส่ วนที่นกั ศึกษาเข้าเล่มมากกว่า ๕ เล่ม
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ตามแบบฟอร์มของคําร้องการส่ งเล่มวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้นกั ศึกษานําส่ งแผ่นบันทึกข้อมูล (Electronic paper ที่เป็ น Compact disc : CD) ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ของข้อมูลวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ท้ งั เล่ม จํานวน ๑ ชุด
โดยให้นกั ศึกษาพิมพ์ชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา
รหัสประจําตัว ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและปี พ.ศ. โดยใช้ตวั อักษรรู ปแบบ Angsana New ขนาด ๙ –
๑๒ p. ติดไว้ที่ดา้ นหลังของแผ่นบันทึกข้อมูลดังนี้
๙.๑ วิทยานิพนธ์
๙.๑.๑ ระดับปริ ญญาโท พิมพ์บนพื้นกระดาษสี เขียวเข้ม ตัวอักษรสี ดาํ
๙.๑.๒ ระดับปริ ญญาเอก พิมพ์บนพื้นกระดาษสี แดงเข้ม ตัวอักษรสี ดาํ
๙.๒ การค้นคว้าอิสระ พิมพ์บนพื้นกระดาษสี น้ าํ เงินเข้ม ตัวอักษรสี ดาํ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ ินิจฉัยสัง่ การ
และให้เป็ นที่สิ้นสุ ด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี )
อธิการบดี

