ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บังเกิด
ผลดีแกนักศึกษา ใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 และใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน โดยไดกําหนดการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไวดังนี้
การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธ ในครั้งแรกไมเกิน 3 หนวยกิต หลังจากที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
โดยไดรับ ความเห็นชอบจากอาจารย ที่ป รึก ษา และมี คุณสมบัติค รบตามขอ กําหนดเฉพาะของหลั ก สูต ร
แตละสาขา
1.2 เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต แลวใหดําเนินการทําเคาโครง
อยางยอเพื่อใชประกอบในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตอกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอ
แลวใหจัดทําเคาโครงอยางละเอียด และทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษานั้น
1.3 หากการสอบเคาโครงวิ ท ยานิพนธ ในครั้ง แรกไมผ านใหนัก ศึ ก ษาสอบเคา โครง
วิทยานิพนธ อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก
1.4 หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งที่ 2 ไมผาน หรือไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
ตามขอ 1.2 และ 1.3 นักศึกษาจะไดคาระดับคะแนน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียนไปแลว
1.5 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได ค า ระดั บ คะแนน U ในหน ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ไ ด ล งทะเบี ย น
นัก ศึ ก ษาตอ งลงทะเบี ยนวิท ยานิ พนธ ใหม พรอ มทั้ ง พิจ ารณา ปรั บ ปรุง และหรื อเปลี่ ยนแปลงเค าโครง
วิทยานิพนธนั้น ๆ เมื่อนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานแลว ใหลงทะเบียนวิทยานิพนธในจํานวนหนวย
กิตที่ยังเหลือ ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรแตละสาขากําหนดไว
2. การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองไดรับอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและตองทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการให
ผานกอน จึงจะดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึง ได
กําหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไว ดังนี้

2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนขั้นเริ่มตนไมเกิน 3หนวยกิต แลวตองจัดทํารายละเอียด หัวขอ
วิทยานิพนธเพื่อประกอบการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
2.2 ใหนักศึกษาที่พรอมจะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ กรอกแบบฟอรมการขออนุมัติตอ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรแตละสาขา
2.3 คณะกรรมการประจําหลั ก สูตรพิจ ารณาอนุมัติหั วขอและพิจ ารณาเสนอแตง ตั้ ง
อาจารยที่ปรึกษา กรณีที่ไมอนุมัติจะตองยอนไปดําเนินการใหมหรือกรณีที่มีมติใหป รับปรุง แกไข นักศึกษา
จะตองนํากลับไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด
2.4 เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองดําเนิน การจัดทําเคาโครง
วิทยานิพนธอยางละเอียด เพื่อสอบเคาโครงในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
2.5 นักศึกษาที่พรอมจะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรอกแบบแสดงความจํานงขอสอบตอ
บัณฑิตวิทยาลัย
2.6 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่คณะกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งอาจเชิญกรรมการเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอยกวา 5 คน ในจํานวนนี้ตองมีประธานกรรมการและ/
หรือกรรมการควบคุม วิท ยานิพนธของนัก ศึก ษาอยางนอย 1 คน และมีเ ลขานุก ารคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ การสอบตองมีกรรมการไมนอยกวา 3 คน จึงจะถือเปนองคคณะ
2.7 เมื่อนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองสงเคาโครงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 3 ชุด นักศึกษาจึงจะลงทะเบียนเพิ่มและดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได
3. การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนา
เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธและลงทะเบียน
วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูแลว ในการดําเนินการตอไป นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทําแผนการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธสงคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
และคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3.2 นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ
3.3 ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ผานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง วา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนและหรือมีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร
3.4 ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนด หรือนักศึกษาขาดการติดตอกับ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุผลอันควร หรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจใหคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธรายงานคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อแจงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ

4. การสอบวิทยานิพนธ
4.1 นัก ศึก ษาจัดทําวิท ยานิพนธเ สร็จ และพรอมสอบปากเปลาตองยื่นคํารองขอสอบ
วิท ยานิพนธตามแบบฟอรม ที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม วิท ยานิพนธตอ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจ ารณาและเสนอรายชื่อกรรมการสอบวิท ยานิพนธผานบัณฑิตวิท ยาลัย
ตรวจสอบเพื่อเสนอแตงตั้ง
4.2 สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึก ษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุม วิท ยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึก ษาและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เปนกรรมการและใหกรรมการที่มิใชกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของผูสอบเปน
ประธานกรรมการ
4.3 ในวันสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองประกอบดวยประธานกรรมการ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการอื่นๆ อีกอยางนอย 1 คน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ถา
กรรมการไมครบตามจํานวนดังกลาวใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได
โดยบัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีแตงตั้งเพิ่มเติม แตตองแตงตั้งกอนวันสอบอยางนอย 2 สัปดาห
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขางตน ให
แจงสาเหตุผานประธานกรรมการการสอบและประธานกรรมการประจําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร
4.4 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาสให
อาจารย นักศึกษาอื่น และผูสนใจเขารวมฟงการสอบ
4.5 คณะกรรมการสอบมีห นาที่วัดความรูความเขาใจในการทําวิทยานิพนธ ดวยการ
ซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ตองไดรับมติ
จากกรรมการ จํานวน 2 ใน 3 และระดับปริญญาเอกตองไดรับมติจ ากกรรมการ จํานวน 4 ใน 5 จึงจะถือวา
สอบผาน
4.6 ใหประธานกรรมการสอบวิท ยานิพนธร ายงานผลการสอบผานตอบัณฑิตวิท ยาลัย
ภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ
4.7 เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ จํานวน 2เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปภายใน 30วัน นับจากวันสอบ
5. การทําปกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
นัก ศึกษารับ วิทยานิพนธฉบับ สมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิท ยาลัยลงนามรับรองแลวนําไป
ดําเนินการเขาเลม เย็บปก จํานวน 10 เลม รวมทั้ง จัดทําสรุปยอตามแบบที่บัณฑิตวิท ยาลัยกําหนด สง คืน
บัณฑิตวิท ยาลัย ภายใน 30 วัน นับ ตั้ง แตวันที่คณบดีบัณฑิตวิท ยาลัยลงนามรับ รอง ทั้ง นี้ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไดกําหนดมาตรฐานปกไว ดังนี้
5.1 ปกแข็งหุมผาแรกซีน สีน้ําเงิน
5.2 ขอความหนาปกและสันปกใหเปนไปตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ

5.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีตรงกึ่งกลางของปก ขนาดความสูง 1.5
นิ้ว กวาง 1 นิ้ว หางจากขอบบน 1 นิ้ว
5.4 ตัวหนังสือเดินทอง
5.5 ตัดริมเลม
5.6 เจาะ เย็บ ติดผาคิ้ว และหุมสัน
5.7 ติดใบรองปกสีขาว
การทําภาคนิพนธ
เนื่องจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธ
และรายวิชาเฉพาะดาน โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําภาคนิพนธ หรือมีการศึกษาอิสระ การดําเนินการ
ใหใชแนวปฏิบัติการดําเนินการทําวิทยานิพนธโดยอนุโลม ยกเวนเรื่องการลงทะเบียนที่นักศึกษาอาจจะเลือก
ลงทะเบียนแยกเปน 2ครั้ง คือ 2หนวยกิต และ 4 หนวยกิต หรือขอลงทะเบียนครั้งเดียว 6 หนวยกิต ก็ไดใน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแยกคือลง 2 หนวยกิต ตอนตนภาคเรียน เมื่อถึงปลายภาคเรียน ถานักศึกษาทํา
ผลงานเสร็จเรียบรอย นักศึกษาสามารถขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มเติมใหครบทั้ง 6 หนวยกิต ได
การสําเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึก ษาในแตละภาคการศึกษา ตองยื่นคํารองแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
2. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตรวจสอบการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา
3. เมื่อนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือวาวันที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เปนวันที่สําเร็จการศึกษา
4. บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายชื่อผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร
จึงประกาศมาเพื่อผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

