คําร้ องส่ งการค้ นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ ......... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................
เรี ยน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ รหัสประจําตัว .........................
 1.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา .......................................................................................
คณะ........................................ ศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร แผน  ก 1  ก 2  ข
 1.2 นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา ......................................................................................
คณะ ....................................... ศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร แผน  1.1  1.2  2.1  2.2
2.
ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ ในปัจจุบัน  เลขที่ ............หมู่.........  สถานที่ทาํ งาน .......................................
ถนน ...................................... ซอย ............... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ...........................
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณี ย ์ .......................... เบอร์โทรศัพท์ ............................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ........................................ E-mail : .....................................................................................
3.
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอส่ งเล่ ม  การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ ที่ได้ดาํ เนินการครบ
สมบูรณ์ แล้วดังนี้
 3.1 ผลงานในเล่มเป็ นผลงานที่ได้สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายผ่านแล้ว
 3.2 ข้าพเจ้าได้แก้ไขผลงานในเล่มตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย ภายใต้การกํากับดูและของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
 3.3 ข้าพเจ้าได้แก้ไขและจัดรู ปเล่มตามคําแนะนําของอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่มที่บณั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งแล้วทุกประการ และอาจารย์ผตู ้ รวจรู ปเล่มได้อนุญาตให้เข้าเล่มได้แล้ว
 3.4 องค์ประกอบของผลงานในเล่ม มีองค์ประกอบและมีการเรี ยงลําดับ องค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ตามข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยแล้ว
 3.5 การเข้ าเล่ ม ข้าพเจ้าได้เข้าเล่มเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี้
 3.5.1 เล่ มปกแข็งสํ าหรับนําส่ งบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 เล่ม
 การค้นคว้าอิสระ ปกแข็งพื้นปกสี น้ าํ เงินเข้ม
 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท ปกแข็งพื้นปกสี เขียวเข้ม
 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก ปกแข็งพื้นปกสี แดงเข้ม
1.
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 3.5.2 เล่ มส่ วนเกิน 5 เล่ ม ข้าพเจ้าได้เข้าเล่มแล้วดังนี้
 การค้นคว้าอิสระ พื้นปกสี น้ าํ เงินเข้ม ปกแข็ง จํานวน ...... เล่ม
ปกอ่อน จํานวน .............. เล่ม รวมเล่มส่ วนที่เกิน 5 เล่ม จํานวน ...... เล่ม
 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท พื้นปกสี เขียวเข้ม ปกแข็ง จํานวน ...... เล่ม
ปกอ่อน จํานวน .............. เล่ม รวมเล่มส่ วนที่เกิน 5 เล่ม จํานวน ....... เล่ม
 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก พื้นปกสี แดงเข้ม ปกแข็ง จํานวน ....... เล่ม
ปกอ่อน จํานวน .............. เล่ม รวมเล่มส่ วนที่เกิน 5 เล่ม จํานวน ....... เล่ม
 3.6 การลงนามเพือ่ อนุมัติเล่ ม คณะกรรมการกํากับการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายและคณบดีคณะ
หรื อวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัดได้ลงนามเพือ่ นําเสนออนุมตั ิแล้ว ดังนี้
 3.6.1 การค้นคว้าอิสระ
 ผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
 ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
 อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
 คณบดีคณะหรื อวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัด
 3.6.2 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญา  โท และ  เอก
 ผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
 ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
 คณบดีคณะหรื อวิทยาลัยที่สาขาวิชาสังกัด
4. การคืนเล่ ม  การค้ นคว้ าอิสระ  วิทยานิพนธ์ ส่ วนทีเ่ กิน 5 เล่ ม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี้
 4.1 ข้ าพเจ้ าจะมารับคืนด้ วยตนเอง ภายในเวลา 1 เดือน โดยนับตั้งแต่วนั ที่รูปเล่มได้รับอนุมตั ิ
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากข้าพเจ้าไม่มารับเล่มคืน ภายในระยะเวลากําหนด ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยนําเล่ม
การค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าไปบริ จาคเพื่อเป็ นวิทยาทานต่อไป
 4.2 ให้ บัณฑิตวิทยาลัยส่ งคืนข้ าพเจ้ าทางไปรษณีย์ ตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุในข้ อ 2 โดยข้าพเจ้าได้ชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การการนําส่ งตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว คือ
 เล่มหนา 50-150 หน้า จํานวน 1-5 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 300 บาท
 เล่มหนา 50-150 หน้า จํานวน 6-10 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 600 บาท
 เล่มหนา 50-150 หน้า จํานวน 11 เล่มขึ้นไป ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 900 บาท
 เล่มหนา 151-300 หน้า จํานวน 1-5 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 500 บาท
 เล่มหนา 151-300 หน้า จํานวน 6-10 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 900 บาท
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 เล่มหนา 151-300 หน้า จํานวน 11 เล่มขึ้นไป ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 1,300 บาท
 เล่มหนา 301 หน้าขึ้นไปจํานวน 1-5 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 600 บาท
 เล่มหนา 301 หน้าขึ้นไปจํานวน 6-10 เล่ม ค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 1,100 บาท
 เล่มหนา 301 หน้าขึ้นไปจํานวน 11 เล่มขึ้นไปค่าจัดส่ งรวมค่ากล่อง จํานวนเงิน 1,600 บาท
5. ข้าพเจ้าได้ส่งแผ่นบันทึกข้อมูล
(Compact disc : CD) ฉบับสมบูรณ์ท้งั เล่ม ของข้อมูล
 การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ จํานวน 1 ชุด ดังนี้
 เป็ น CD จํานวน ทั้งหมด ................ แผ่น
 ข้าพเจ้าได้จดั พิมพ์ช่ือเรื่ องการค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา
ชื่อ-สกุลของข้าพเจ้า รหัสประจําตัว อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและปี พ.ศ. ติดไว้ที่ดา้ นหลังของแผ่น CD แล้ว โดย
การพิมพ์ขอ้ ความดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าได้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรรู ปแบบ Angsana New ขนาด 9-12 p.
 วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท พิมพ์บนพื้นกระดาษสี เขียวเข้ม ตัวอักษรสี ดาํ  วิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริ ญญาเอก พิมพ์บนพื้นกระดาษสี แดงเข้ม ตัวอักษรสี ดาํ  การค้นคว้าอิสระ พิมพ์บนพื้นกระดาษสี น้ าํ เงิน
เข้ม ตัวอักษรสี ดาํ
 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่บณั ฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในแผ่น CD แล้ว มีขอ้ มูล
ครบถ้วนถูกต้องและตรงกับเล่มการค้นคว้าอิสระวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ขา้ พเจ้าได้นาํ ส่ งทุกประการ
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................... นักศึกษาผูน้ าํ ส่ ง
(..............................................................)
วันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
เจ้ าหน้ าทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย
 7.1 ได้ตรวจรับเล่มฉบับสมบูรณ์
 การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตามข้อ 3 แล้วทุกประการ
 7.2 ได้ตรวจและรับแผ่น CD การบันทึกข้อมูลรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 5
แล้วทุกประการ
 7.3 กรณี มีคุณสมบัติไม่ครบ ให้ระบุ ขาด 1. ................................................................................
2. ..................................................................................... 3. ................................................................................
นักศึกษาจะนําส่ งอย่างสมบูรณ์ภายในวันที่ ........... เดือน ........................................ พ.ศ. ........................
ลงชื่อ ...................................................................... ผูร้ ับ
(...........................................................)
วันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................

