
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ือง  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระฉบับสมบูรณ์ 

 
 เพื่ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ้ ๔๖ และขอ้ ๔๗  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เร่ือง การจดั
ทาํการคน้ควา้อิสระ ขอ้ ๙.๘ และ ๙.๑๐ ลงวนัท่ี ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม เร่ือง การจดัทาํวิทยานิพนธ์ ขอ้ ๙.๘ และ ๙.๑๐  ลงวนัท่ี  ๒๙  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ้ ๕  จึงออกประกาศขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์  ดงัน้ี 
 ขอ้ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เร่ือง  การส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์” 
 ขอ้ ๒  ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  บรรดาประกาศ  คาํสัง่  มติอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี  หรือซ่ึงขดั หรือ
แยง้กบัประกาศน้ี  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 ขอ้ ๔  ในประกาศน้ี 
 มหาวิทยาลยั   หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อธิการบดี   หมายความวา่ อธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 นกัศึกษา   หมายความวา่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษา      ตาม 
       โครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญา 
       มหาบณัฑิต และปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
 คณะกรรมการสอบ  หมายความวา่ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง     ใหท้าํหนา้ท่ี 
       สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยของ     วิทยานิพนธ์ 
       หรือการคน้ควา้อิสระ    (Thesis Dissertation  

and  Independent  Study) 
 คณบดีท่ีสาขาวิชาสงักดั  หมายความวา่ คณบดี  คณะหรือวิทยาลยั  ท่ีสาขาวิชาสงักดั 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



๒ 

 

 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  หมายความวา่ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
       มหาสารคาม 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  หมายความวา่ วิทยานิพนธ์ท่ีไดส้อบปากเปล่าขั้น 

  สุดทา้ย ผา่นแลว้ ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของ 
      คณะกรรมการสอบ         มีองคป์ระกอบครบ 

  สมบูรณ์ตามคู่มือ       การทาํวิทยานิพนธ์ของ 
                    มหาวทิยาลยั    ไดรั้บอนุมติัการตรวจรูปเล่ม 
       แลว้        และไดเ้ขา้เล่มปกแขง็เรียบร้อยแลว้  

โดย     ระดบัปริญญามหาบณัฑิตเป็นปกพื้น 
สีเขียวเขม้   ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตเป็น 
ปกพื้นสีแดงเขม้ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ หมายความวา่ การคน้ควา้อิสระท่ีไดส้อบปากเปล่าขั้น 
       สุดทา้ยผา่นแลว้ ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของ 
       คณะกรรมการสอบ        มีองคป์ระกอบครบ 
       สมบูรณ์ตามคู่มือ     การทาํการคน้ควา้อิสระ 

ของมหาวิทยาลยั        ไดรั้บอนุมติัการตรวจ 
       รูปเล่มแลว้  และไดเ้ขา้เล่มปกแขง็ท่ีมีพื้นปก 

สีนํ้ าเงินเขม้เรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้ ๕  คุณสมบติัวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  มีดงัน้ี 
  ๕.๑  เป็นวิทยานิพนธ์ฉบบัท่ีนกัศึกษาไดส้อบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยผา่นแลว้ 
  ๕.๒  การแกไ้ขวิทยานิพนธ์  ใหน้กัศึกษาแกไ้ขวิทยานิพนธ์ภายหลงัการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดทา้ยผา่นแลว้  โดยใหแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดทา้ย ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมแลว้ 
  ๕.๓  การตรวจรูปเล่ม  ใหน้กัศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ท่ีไดแ้กไ้ขตาม ขอ้ ๕.๒  แลว้  
ต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้งอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่ม  นกัศึกษาไดแ้กไ้ขการจดัรูปเล่มตามท่ีอาจารยผ์ูต้รวจ
รูปเล่มแนะนาํ  และอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่มไดอ้นุญาตใหเ้ขา้เล่มไดแ้ลว้ 
  ๕.๔  องคป์ระกอบของวทิยานิพนธ์  ใหเ้ป็นวิทยานิพนธ์ท่ีมีองคป์ระกอบและมีการ
เรียงลาํดบัขององคป์ระกอบครบสมบูรณ์ตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ ์  ตามคู่มือการทาํวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลยัแลว้ 
  ๕.๕  การเขา้เล่มวิทยานิพนธ์  ใหน้กัศึกษาเขา้เล่มวิทยานิพนธ์หุม้ดว้ยปกแขง็ท่ีมีสีพื้น
ปกตามกาํหนด  จาํนวน ๕  เล่ม  สาํหรับส่งบณัฑิตวิทยาลยั  กรณีนกัศึกษาเขา้เล่มมากกวา่  ๕  เล่ม  การ



๓ 

 

เขา้เล่มวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีเกิน ๕ เล่มอาจเขา้เล่มปกแขง็ หรือปกอ่อนกไ็ด ้ โดยตอ้งมีพื้นปกเป็นสีเดียวกนั  
ดงัน้ี 
   ๕.๕.๑  ระดบัปริญญาโท  เขา้เล่มวิทยานิพนธ์หุม้ดว้ยปกท่ีมีสีพื้นปกเป็นสีเขียว
เขม้ 
   ๕.๕.๒  ระดบัปริญญาเอก  เขา้เล่มวิทยานิพนธ์หุม้ดว้ยปกท่ีมีสีพื้นปกเป็นสี
แดงเขม้ 
  ๕.๖ การลงนามเพ่ืออนุมติัเล่มวิทยานิพนธ์ ใหน้กัศึกษานาํเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณสมบติั
ครบสมบูรณ์ตาม  ขอ้ ๕.๑,  ๕.๒,  ๕.๓,  ๕.๔  และ ๕.๕  แลว้  ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามในหนา้อนุมติั
วิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม ดงัน้ี 
   ๕.๖.๑  คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยทุกคนลงนาม 
   ๕.๖.๒  คณบดีคณะหรือวิทยาลยัท่ีสาขาวชิาสงักดัลงนาม 
 ขอ้  ๖ คุณสมบติัการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์  มีดงัน้ี 
  ๖.๑  เป็นการคน้ควา้อิสระฉบบัท่ีนกัศึกษาไดส้อบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยผา่นแลว้ 
  ๖.๒  การแกไ้ขการคน้ควา้อิสระ  ใหน้กัศึกษาแกไ้ขการคน้ควา้อิสระภายหลงัการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ยผา่นแลว้  โดยใหแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ  และขอ้สงัเกตของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ 
  ๖.๓  การตรวจรูปเล่ม  ใหน้กัศึกษาส่งการคน้ควา้อิสระท่ีไดแ้กไ้ขตาม ขอ้ ๖.๒ แลว้ 
ต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้งอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่ม  นกัศึกษาไดแ้กไ้ขการจดัรูปเล่มตามท่ีอาจารยผ์ูต้รวจ
รูปเล่มแนะนาํ  และอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่มไดอ้นุญาตใหเ้ขา้เล่มไดแ้ลว้ 
  ๖.๔  องคป์ระกอบของการคน้ควา้อิสระ  ใหเ้ป็นการคน้ควา้อิสระท่ีมีองคป์ระกอบและ
มีการเรียงลาํดบัขององคป์ระกอบครบสมบูรณ์ตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑต์ามคู่มือการทาํการคน้ควา้
อิสระของมหาวิทยาลยัแลว้ 
  ๖.๕  การเขา้เล่มการคน้ควา้อิสระ  ใหน้กัศึกษาเขา้เล่มการคน้ควา้อิสระหุม้ดว้ยปกแขง็ท่ี
มีสีพื้นปกสีนํ้าเงินเขม้  จาํนวน ๕  เล่ม  สาํหรับส่งบณัฑิตวิทยาลยั  กรณีนกัศึกษาเขา้เล่มมากกวา่  ๕  เล่ม  
การเขา้เล่มวิทยานิพนธ์ส่วนท่ีเกิน  ๕  เล่มอาจเขา้เล่มปกแขง็ หรือปกอ่อนกไ็ด ้ โดยตอ้งมีพื้นปกเป็นสีนํ้า
เงินเขม้ 
  ๖.๖  การลงนามเพ่ืออนุมติัเล่มการคน้ควา้อิสระ  ใหน้กัศึกษานาํเล่มการคน้ควา้อิสระท่ี
มีคุณสมบติัครบสมบูรณ์ตาม  ขอ้ ๖.๑,  ๖.๒,  ๖.๓,  ๖.๔  และ ๖.๕  แลว้  ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามในหนา้
อนุมติัการคน้ควา้อิสระแต่ละเล่ม ดงัน้ี 
   ๖.๖.๑  คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยทุกคนลงนาม 
   ๖.๖.๒  คณบดีคณะหรือวิทยาลยัท่ีสาขาวชิาสงักดัลงนาม 



๔ 

 

 ขอ้  ๗  การอนุมติัเล่มวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  ใหค้ณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามอนุมติั
วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระท่ีมีคุณสมบติัครบตามขอ้ ๕  หรือ ขอ้ ๖  โดยใหก้ารลงวนัท่ี เดือน ปี  ท่ี
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามเป็น  วนั เดือน ปี  ท่ีอนุมติัเล่มวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
 ขอ้  ๘  การคืนเล่มวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  ส่วนท่ีนกัศึกษาเขา้เล่มมากกวา่  ๕  เล่ม  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑต์ามแบบฟอร์มของคาํร้องการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้  ๙  ใหน้กัศึกษานาํส่งแผน่บนัทึกขอ้มูล  (Electronic  paper  ท่ีเป็น  Compact disc : CD)  ดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์  ของขอ้มูลวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ทั้งเล่ม  จาํนวน ๑  ชุด  
โดยใหน้กัศึกษาพิมพช่ื์อเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ  ระดบัการศึกษา  สาขาวิชา  ช่ือนกัศึกษา  
รหสัประจาํตวั  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและปี พ.ศ. โดยใชต้วัอกัษรรูปแบบ  Angsana  New  ขนาด ๙ – 
๑๒ p.  ติดไวท่ี้ดา้นหลงัของแผน่บนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
  ๙.๑  วิทยานิพนธ์ 
   ๙.๑.๑  ระดบัปริญญาโท  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีเขียวเขม้  ตวัอกัษรสีดาํ 
   ๙.๑.๒  ระดบัปริญญาเอก  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีแดงเขม้  ตวัอกัษรสีดาํ 
  ๙.๒  การคน้ควา้อิสระ  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีนํ้าเงินเขม้  ตวัอกัษรสีดาํ 
 ขอ้  ๑๐ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี   ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉยัสัง่การ
และใหเ้ป็นท่ีส้ินสุด 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร. สมเจตน์  ภูศรี) 
อธิการบดี 

 
 
 
  
 


