
คาํร้องส่งการค้นคว้าอสิระ/วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

วนัท่ี ......... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................ 

 

เรียน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ รหสัประจาํตวั ......................... 

 1.1  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิา .......................................................................................

คณะ........................................ ศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร  แผน    ก 1      ก 2        ข 

 1.2  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  สาขาวชิา ...................................................................................... 

คณะ ....................................... ศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตร  แผน    1.1      1.2        2.1       2.2 

 2.  ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ในปัจจุบัน  เลขท่ี ............หมู่.........   สถานท่ีทาํงาน ....................................... 

ถนน ...................................... ซอย ...............  ตาํบล/แขวง ................................... อาํเภอ/เขต ........................... 

จงัหวดั .......................................... รหสัไปรษณีย ์.......................... เบอร์โทรศพัท ์............................................  

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ........................................ E-mail : ..................................................................................... 

 3.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอส่งเล่ม    การคน้ควา้อิสระ     วทิยานิพนธ์    ท่ีไดด้าํเนินการครบ

สมบูรณ์ แลว้ดงัน้ี 

   3.1  ผลงานในเล่มเป็นผลงานท่ีไดส้อบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยผา่นแลว้ 

   3.2  ขา้พเจา้ไดแ้กไ้ขผลงานในเล่มตามคาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกตของคณะกรรมการ 

  สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  ภายใตก้ารกาํกบัดูและของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  

   3.3  ขา้พเจา้ไดแ้กไ้ขและจดัรูปเล่มตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่มท่ีบณัฑิตวทิยาลยั  

  แต่งตั้งแลว้ทุกประการ  และอาจารยผ์ูต้รวจรูปเล่มไดอ้นุญาตใหเ้ขา้เล่มไดแ้ลว้  

   3.4  องคป์ระกอบของผลงานในเล่ม  มีองคป์ระกอบและมีการเรียงลาํดบั องคป์ระกอบครบ 

  สมบูรณ์ตามขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑต์ามคู่มือการทาํวทิยานิพนธ์หรือ  

  การคน้ควา้อิสระของมหาวทิยาลยัแลว้  

   3.5  การเข้าเล่ม  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เล่มเรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 

    3.5.1  เล่มปกแข็งสําหรับนําส่งบัณฑิตวทิยาลยั จาํนวน 5 เล่ม 

     การคน้ควา้อิสระ     ปกแขง็พื้นปกสีนํ้าเงินเขม้  

     วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาโท   ปกแขง็พื้นปกสีเขียวเขม้  

     วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาเอก   ปกแขง็พื้นปกสีแดงเขม้  
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    3.5.2  เล่มส่วนเกนิ 5 เล่ม  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เล่มแลว้ดงัน้ี 

     การคน้ควา้อิสระ  พื้นปกสีนํ้าเงินเขม้  ปกแขง็    จาํนวน  ...... เล่ม   

ปกอ่อน จาํนวน .............. เล่ม  รวมเล่มส่วนท่ีเกิน 5 เล่ม    จาํนวน  ...... เล่ม  

  วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาโท  พื้นปกสีเขียวเขม้  ปกแขง็  จาํนวน  ...... เล่ม  

ปกอ่อน จาํนวน .............. เล่ม  รวมเล่มส่วนท่ีเกิน 5 เล่ม      จาํนวน ....... เล่ม  

     วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาเอก  พื้นปกสีแดงเขม้  ปกแขง็  จาํนวน ....... เล่ม  

ปกอ่อน จาํนวน .............. เล่ม  รวมเล่มส่วนท่ีเกิน 5 เล่ม    จาํนวน ....... เล่ม  

   3.6  การลงนามเพือ่อนุมัติเล่ม  คณะกรรมการกาํกบัการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยและคณบดีคณะ

หรือวทิยาลยัท่ีสาขาวชิาสงักดัไดล้งนามเพือ่นาํเสนออนุมติัแลว้ ดงัน้ี 

    3.6.1  การคน้ควา้อิสระ 

     ผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยั ประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

     ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

     อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

     คณบดีคณะหรือวทิยาลยัท่ีสาขาวชิาสังกดั 

    3.6.2  วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญา   โท      และ     เอก 

  ผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยั ประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

     ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

     อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 

     คณบดีคณะหรือวทิยาลยัท่ีสาขาวชิาสังกดั 

 4.  การคืนเล่ม  การค้นคว้าอสิระ   วทิยานิพนธ์  ส่วนทีเ่กนิ 5 เล่ม  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

   4.1  ข้าพเจ้าจะมารับคืนด้วยตนเอง  ภายในเวลา 1 เดือน   โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีรูปเล่มไดรั้บอนุมติั  

เม่ือครบกาํหนดแลว้  หากขา้พเจา้ไม่มารับเล่มคืน ภายในระยะเวลากาํหนด  ขา้พเจา้ยนิดีใหม้หาวทิยาลยันาํเล่ม

การคน้ควา้อิสระหรือวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ไปบริจาคเพื่อเป็นวทิยาทานต่อไป  

   4.2  ให้บัณฑิตวทิยาลยัส่งคืนข้าพเจ้าทางไปรษณย์ี  ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในข้อ 2  โดยขา้พเจา้ไดช้าํระ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการนาํส่งตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดแลว้  คือ 

    เล่มหนา  50-150 หนา้  จาํนวน 1-5 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง        จาํนวนเงิน 300 บาท  

     เล่มหนา 50-150 หนา้  จาํนวน 6-10 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง        จาํนวนเงิน 600 บาท  

    เล่มหนา 50-150 หนา้  จาํนวน 11 เล่มข้ึนไป  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง  จาํนวนเงิน 900 บาท 

    เล่มหนา 151-300 หนา้  จาํนวน 1-5 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง        จาํนวนเงิน 500 บาท  

    เล่มหนา 151-300 หนา้  จาํนวน 6-10 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง       จาํนวนเงิน 900 บาท  



3 
 

    เล่มหนา 151-300 หนา้ จาํนวน 11 เล่มข้ึนไป ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง  จาํนวนเงิน 1,300 บาท 

    เล่มหนา 301 หนา้ข้ึนไปจาํนวน 1-5 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง       จาํนวนเงิน    600 บาท   

    เล่มหนา 301 หนา้ข้ึนไปจาํนวน 6-10 เล่ม  ค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง     จาํนวนเงิน 1,100 บาท  

   เล่มหนา 301 หนา้ข้ึนไปจาํนวน 11 เล่มข้ึนไปค่าจดัส่งรวมค่ากล่อง  จาํนวนเงิน 1,600 บาท 

 5.  ขา้พเจา้ไดส่้งแผน่บนัทึกขอ้มูล  (Compact  disc : CD)  ฉบบัสมบรูณ์ทั้งเล่ม  ของขอ้มูล    

  การคน้ควา้อิสระ     วทิยานิพนธ์  จาํนวน 1  ชุด  ดงัน้ี 

    เป็น  CD  จาํนวน  ทั้งหมด ................ แผน่ 

    ขา้พเจา้ไดจ้ดัพิมพช่ื์อเร่ืองการคน้ควา้อิสระหรือวทิยานิพนธ์  ระดบัการศึกษา  สาขาวชิาท่ีศึกษา  

ช่ือ-สกุลของขา้พเจา้ รหสัประจาํตวั  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและปี พ.ศ.  ติดไวท่ี้ดา้นหลงัของแผน่ CD แลว้  โดย

การพิมพข์อ้ความดงักล่าวขา้งตน้น้ี  ขา้พเจา้ไดพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษรรูปแบบ  Angsana  New  ขนาด  9-12 p.   

  วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาโท  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีเขียวเขม้ ตวัอกัษรสีดาํ    วทิยานิพนธ์  ระดบั

ปริญญาเอก  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีแดงเขม้ ตวัอกัษรสีดาํ     การคน้ควา้อิสระ  พิมพบ์นพื้นกระดาษสีนํ้าเงิน

เขม้ ตวัอกัษรสีดาํ   

    ขา้พเจา้และเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นแผน่ CD แลว้  มีขอ้มูล

ครบถว้นถูกตอ้งและตรงกบัเล่มการคน้ควา้อิสระวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีขา้พเจา้ไดน้าํส่งทุกประการ 

 6.  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ  

 

    ลงช่ือ ...................................................................... นกัศึกษาผูน้าํส่ง  

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

    วนัท่ี ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7.  เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตวทิยาลยั 

    7.1 ไดต้รวจรับเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

     การคน้ควา้อิสระ       วทิยานิพนธ์  มีคุณสมบติัครบสมบูรณ์ตามขอ้ 3 แลว้ทุกประการ 

    7.2  ไดต้รวจและรับแผน่  CD  การบนัทึกขอ้มูลรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์  ท่ีมีคุณสมบติัครบตามขอ้ 5  

แลว้ทุกประการ 

   7.3  กรณีมีคุณสมบติัไม่ครบ  ใหร้ะบุ  ขาด 1. ................................................................................  

2. ..................................................................................... 3. ................................................................................  

นกัศึกษาจะนาํส่งอยา่งสมบูรณ์ภายในวนัท่ี ........... เดือน ........................................ พ.ศ. ........................   

 

    ลงช่ือ ...................................................................... ผูรั้บ  

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

วนัท่ี ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................ 


