
 

  Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Tel. (6653) 941972  Fax (6653) 892275 

ศูนยหนังสือ สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท-มช.) คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 โทรศัพท (053) 941972 โทรสาร (053) 892275 
 
Book Center of Science and Technology Service Center, Chiang Mai University, (STSC-CMU) 

แบบคํารองขอจัดทํา pdf file และจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ หรือ IS ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
(Thesis/IS Binding Request Form) 

เลขท่ี(Job No.)........................... 
วันที่รับคํารอง(Received date)................................ 
 
ช่ือ- สกุล ผูยื่นคํารอง(Student’s name)..................................................................รหัสนักศึกษา(Student’s Code)................................
คณะ(Faculty)...............................สาขาวิชา(Program).........................................ที่อยูที่ติดตอได(Address)................................................... 
....................................................................................................................................โทรศัพท(Tel).................................................................. 
โทรศัพท มือถือ (Mobile phone) .......................................โทรศัพทญาติ/เพื่อนสนิท(Other contactable phone numbers)………. 
............................... ........................................โทรสาร(Fax).................................................................................................................................... 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/IS (Thesis/IS advisor) ………………....................................โทรศัพท(Tel)........................................  
หัวขอวิทยานิพนธ/IS (Thesis/IS Title) 
ภาษาไทย(Thai)............................................................................................................................................................................................. 
English.....................................................................................................................................................................................................................
เอกสาร ท่ีนํามาดวย                     ตนฉบับ Thesis / IS (Thesis / IS original) ปก CD (CD cover) 6 แผน(pages) 
(Submitted documents) Word file (CD ROM)   
จํานวนหนาวิทยานิพนธ/IS ทั้งหมด / เลม (Total pages of Thesis/IS)..........................................หนา (pages) 
ตองการ print สี (Color print needed)...................... หนา/เลม (pages) เลขหนาที่ตองการ print (page numbers)……………… 
ตองการทํารูปเลมวิทยานิพนธ/IS จํานวน (Number of copy of Thesis/IS)........................................................เลม (copies) 
 
สะดวกจะรับวิทยานิพนธ/IS ที่ทําเพิ่ม ทาง    มารับดวยตัวเองที่ศูนยหนังสือ สวท-มช.(myself at STSC-CMU) 

(The rest of Thesis/IS will be  collected by)  ไปรษณีย (คิดคาขนสงทางไปรษณีย) 
mail(postage and handling will be charged) 
 

 

ลงช่ือ........................................................................ผูยื่นคําขอ (Thesis/IS owner) 
 
สําหรับเจาหนาที่ 

ความถูกตองของเอกสาร    จํานวนหนา print สี................หนา ราคา...............บาท 
 จํานวนหนาถูกตอง………………  วิทยานิพนธทั้งหมด................... เลม  ราคา................บาท 
จํานวน pdf.fileทั้งหมด.........แผน ราคา.........บาท อื่น ๆ...............................................  ราคา................บาท 
จํานวนหนาวทิยานิพนธทั้งหมด...........................หนา ราคาคาสงทางไปรษณีย...............................................บาท 
ราคารวมหนาวทิยานิพนธ....................................บาท จํานวนเงินรวมทัง้หมด................................................บาท 

   
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................จนท.รับคํารอง 
วันที่........./............/.................. 

 
จายแลว.............................................บาท 

 
ลงช่ือ.....................................................จนท.รบัเงิน 

วันที่........./............/..................

เอกสารสําคัญ โปรดเก็บไว 
เพื่อนํามารับเลม + CD pdf.file. 

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



ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 - คุณศศินภา คงนะภา ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร Tel.053-941972

 - คุณสุวิชชา  จินะกาศ ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร Tel.053-941972

 - คุณประไพพรรณ ศรีพันธุ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย  Tel.053-942423

 - คุณกฤตภัทร  แกวไชยยา งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย  Tel.053-942409

Flow chart แบบที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทํา pdf file และจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ (T)

หรือการคนควาแบบอิสระ (I.S) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาทํากับสวท.-มช.

นักศึกษานําตนฉบับ T หรือ I.S ที่แกไขแลวฉบับสมบูรณ พรอมตราประทับจากบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้ง word file ของ T หรือ I.S,  

หนาปก CD จํานวน 6 แผนที่ลงลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา T หรือ I.S  

และหนาอนุมัติที่คณะกรรมการสอบ T หรือ I.S ลงลายมือชื่อเรียบรอยแลว (ตามจํานวนเลมที่นักศึกษาประสงคจะจัดทํา) 

มาติดตอเจาหนาที่ สวท.-มช. ( คุณศศินภา คงนะภาและสุวิชชา  จินะกาศ ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร) 

เพ่ือกรอกแบบคํารองในการจัดทํา pdf file และจัดทํารูปเลม T หรือ I.S

เจาหนาท่ี สวท.-มช.คิดเงินคาธรรมเนียมในการจัดทํา pdf file และรูปเลม T หรือ I.S และออกใบเสร็จรวมทั้งลงตราประทับ

เจาหนาท่ี สวท.-มช. ดําเนินการเขาเลมตามจํานวนที่นักศึกษาแจง พรอมท้ังแปลง word file เปน pdf file พรอมเขารหัส และ write ลงแผน CD 6 แผน

เจาหนาท่ี สวท.-มช. ตรวจสอบ word file ของ T หรือ IS และรอการแจงผลการพิจารณาความถูกตองของหัวขอ T หรือ I.S จากบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษานํากลับไปแกไข

นักศึกษานําสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ลงตราประทับแลว

และบทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ อยางละ 1 ชุด

ไปย่ืนที่คณะตนสังกัดเพื่อทําเรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ตรวจสอบรูปแบบ T 

หรือ I.S ตนฉบับ

ถูกตอง

   ไมถูกตอง

หาก CD มีปญหา เชน word file เปด

ไมได และอื่น ๆที่เจาหนาที่ไม

สามารถแกไขใหได นักศึกษานํา

เฉพาะ CD กลับไปแกไข

เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (นางประไพพรรณ ศรีพันธุ)  หรือ (นายกฤตภัทร  แกวไชยยา)

ลงตราประทับตนฉบับ T หรือ I.S 

นักศึกษานําตนฉบับ T หรือ IS ฉบับสมบูรณ ท่ีแกไขถูกตองหลังการสอบแลว พรอมท่ีจะเขาเลม

 สงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (นางประไพพรรณ ศรีพันธุ) หรือ (นายกฤตภัทร  แกวไชยยา)

ตรวจสอบ word fileและ

หัวขอ ของ T หรือ I.S

ถูกตอง

     ไมถูกตอง

เจาหนาท่ี สวท.- มช. นําสง T หรือ I.S ท่ีเขาเลมเรียบรอยแลวและ CD สงตามรายการตอไปนี้

 - เลม  T หรือ I.S (3 เลม) สงสภาวิจัย (1) ,สํานักหอสมุด (1)และหองสมุดคณะ (1)

 - CD (6 แผน + ตนฉบับ) สงบัณฑิตวิทยาลัย (1 + ตนฉบับ),หองสมุดคณะ(1),สํานักหอสมุด(1)

และหอสมุดแหงชาติ (T)(3) หรือหอสมุดรัชมังคลา (I.S)(3)



ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 -  คุณศศินภา คงนะภา   ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร Tel.053-941972

 -  คุณสุวิชชา  จินะกาศ  ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร Tel.053-941972

 - คุณประไพพรรณ ศรีพันธุ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัยTel.053-942423

 - คุณกฤตภัทร  แกวไชยยา งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัยTel.053-942409

Flow chart แบบที่ 2 ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทํา pdf file และรูปเลมวิทยานิพนธ (T)

หรือการคนควาแบบอิสระ (I.S) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาทํารูปเลมเอง

นักศึกษานํา T หรือ I.S ที่ทํารูปเลมแลวจํานวน 3 เลม พรอมตราประทับจากบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้ง word file ของ T หรือ I.S,  

หนาปก CD จํานวน 6 แผนที่ลงลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา T หรือ I.S  

มาติดตอเจาหนาที่ สวท.-มช. (คุณศศินภา คงนะภา และ คุณสุวิชชา  จินะกาศ  ศูนยหนังสือ สวท.-มช. อาคารเคมี1 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร) 

เพ่ือกรอกแบบคํารองในการจัดทํา pdf file

เจาหนาท่ี สวท.-มช.คิดเงินคาธรรมเนียมในการจัดทํา pdf file และออกใบเสร็จรวมทั้งลงตราประทับ

เจาหนาท่ี สวท.-มช. ดําเนินการแปลง word file เปน pdf file พรอมเขารหัส และ write ลงแผน CD 6 แผน

เจาหนาท่ี สวท.-มช. ตรวจสอบ word file ของ T หรือ I.S และรอการแจงผลการพิจารณาความถูกตองของหัวขอ T หรือ I.S จากบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษานํากลับไปแกไข

นักศึกษานําสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ลงตราประทับแลว

และบทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ อยางละ 1 ชุด

ไปยื่นที่คณะตนสังกัดเพ่ือทําเรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ตรวจสอบรูปแบบ T 

หรือ I.S ตนฉบับ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

หากมีการแกไข นักศึกษานํา 

CD และ เลม T หรือ I.S 

กลับไปแกไขเอง

เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (นางประไพพรรณ ศรีพันธุ) หรือ (นายกฤตภัทร  แกวไชยยา)

ลงตราประทับตนฉบับ T หรือ I.S 

นักศึกษานําตนฉบับ T หรือ I.S ฉบับสมบูรณ ท่ีแกไขถูกตองหลังการสอบแลว พรอมท่ีจะเขาเลม

 สงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (นางประไพพรรณ ศรีพันธุ) หรือ (นายกฤตภัทร  แกวไชยยา)

ตรวจสอบ word fileและ

หัวขอ ของ T หรือ I.S

ถูกตอง

     ไมถูกตอง

เจาหนาที่ สวท.- มช. นําสง T หรือ I.S ที่เขาเลมเรียบรอยแลวและ CD สงตามรายการตอไปนี้

 - เลม  T หรือ I.S (3 เลม) สงสภาวิจัย (1) ,สํานักหอสมุด (1)และหองสมุดคณะ (1)

 - CD (6 แผน + ตนฉบับ) สงบัณฑิตวิทยาลัย (1 + ตนฉบับ),หองสมุดคณะ(1),สํานักหอสมุด(1)

และหอสมุดแหงชาติ (T)(3) หรือหอสมุดรัชมังคลา (I.S)(3)

นักศึกษานํา T หรือ I.S ไปทํารูปเลมเอง 


