
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเรจ็การศึกษา 

 

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บังเกิด

ผลดีแกนักศึกษา ใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 และใหใชประกาศ

ฉบับน้ีแทน โดยไดกําหนดการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไวดังน้ี 

การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ 

 1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ          

  1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธ ในครั้งแรกไมเกิน 3 หนวยกิต หลังจากที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร               

แตละสาขา  

  1.2 เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต แลวใหดําเนินการทําเคาโครง

อยางยอเพื่อใชประกอบในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตอกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอ

แลวใหจัดทําเคาโครงอยางละเอียด และทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาน้ัน 

  1.3 หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ในครั้งแรกไมผานใหนักศึกษาสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก 

  1.4 หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งที่ 2 ไมผาน หรือไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

ตามขอ 1.2 และ 1.3 นักศึกษาจะไดคาระดับคะแนน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียนไปแลว 

  1.5 เมื่อนักศึกษาไดคาระดับคะแนน U ในหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียน  

นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม พรอมทั้งพิจารณา ปรับปรุง และหรือเปลี่ยนแปลงเคาโครง

วิทยานิพนธน้ัน ๆ เมื่อนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานแลว ใหลงทะเบียนวิทยานิพนธในจํานวนหนวย

กิตที่ยังเหลือ ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรแตละสาขากําหนดไว 

 2. การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองไดรับอนุมัติหัวขอ

วิทยานิพนธจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและตองทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการให

ผานกอน จึงจะดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงได

กําหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไว  ดังน้ี 



  2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนข้ันเริ่มตนไมเกิน 3หนวยกิต แลวตองจัดทํารายละเอียด หัวขอ

วิทยานิพนธเพื่อประกอบการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

  2.2 ใหนักศึกษาที่พรอมจะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ กรอกแบบฟอรมการขออนุมัติตอ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรแตละสาขา 

  2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอและพิจารณาเสนอแตงต้ัง

อาจารยที่ปรึกษา กรณีที่ไมอนุมัติจะตองยอนไปดําเนินการใหมหรือกรณีที่มีมติใหปรับปรุงแกไข นักศึกษา

จะตองนํากลับไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด 

  2.4 เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําเคาโครง

วิทยานิพนธอยางละเอียด เพื่อสอบเคาโครงในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

  2.5 นักศึกษาที่พรอมจะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรอกแบบแสดงความจํานงขอสอบตอ

บัณฑิตวิทยาลัย 

  2.6 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่คณะกรรมการ

สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งอาจเชิญกรรมการเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอยกวา 5 คน ในจํานวนน้ีตองมีประธานกรรมการและ/

หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย 1 คน และมีเลขานุการคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ การสอบตองมีกรรมการไมนอยกวา 3 คน จึงจะถือเปนองคคณะ 

  2.7 เมื่อนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองสงเคาโครงวิทยานิพนธ

ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 3 ชุด นักศึกษาจึงจะลงทะเบียนเพิ่มและดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได 

 3. การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนา 

  เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธและลงทะเบียน

วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูแลว ในการดําเนินการตอไป นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

  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 นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเสร็จและพรอมสอบปากเปลาตองย่ืนคํารองขอสอบ

วิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่กําหนด  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตอ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาและเสนอรายช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธผานบัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบเพื่อเสนอแตงต้ัง 

  4.2 สถาบันแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เปนกรรมการและใหกรรมการที่มิใชกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของผูสอบเปน

ประธานกรรมการ 

  4.3 ในวันสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองประกอบดวยประธานกรรมการ  

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการอื่นๆ อีกอยางนอย 1 คน จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ ถา

กรรมการไมครบตามจํานวนดังกลาวใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  

โดยบัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีแตงต้ังเพิ่มเติม แตตองแตงต้ังกอนวันสอบอยางนอย 2 สัปดาห  

   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขางตน ให

แจงสาเหตุผานประธานกรรมการการสอบและประธานกรรมการประจําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร  

  4.4 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาสให

อาจารย นักศึกษาอื่น และผูสนใจเขารวมฟงการสอบ 

  4.5 คณะกรรมการสอบมีหนาที่วัดความรูความเขาใจในการทําวิทยานิพนธ ดวยการ

ซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ตองไดรับมติ

จากกรรมการ จํานวน 2 ใน 3 และระดับปริญญาเอกตองไดรับมติจากกรรมการ จํานวน 4 ใน 5 จึงจะถือวา

สอบผาน 

  4.6 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานตอบัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ 

  4.7 เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ 

ฉบับสมบูรณ จํานวน 2เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปภายใน 30วัน นับจากวันสอบ 

 5. การทําปกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  นักศึกษารับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลวนําไป

ดําเนินการเขาเลมเย็บปก จํานวน 10 เลม รวมทั้งจัดทําสรุปยอตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สงคืน

บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาไดกําหนดมาตรฐานปกไว ดังน้ี 

  5.1 ปกแข็งหุมผาแรกซีน สีนํ้าเงิน 

  5.2 ขอความหนาปกและสันปกใหเปนไปตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ 



  5.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีตรงกึ่งกลางของปก ขนาดความสูง 1.5 

น้ิว กวาง 1 น้ิว หางจากขอบบน 1 น้ิว 

  5.4 ตัวหนังสือเดินทอง 

  5.5 ตัดริมเลม 

  5.6 เจาะ เย็บ ติดผาค้ิว และหุมสัน 

  5.7 ติดใบรองปกสีขาว 

การทําภาคนิพนธ 

เน่ืองจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 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.  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตองย่ืนคํารองแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อเสนอ  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา  

 3.   เมื่อนักศึกษาสงวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือวาวันที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายช่ือผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ

อนุมัติปริญญาบัตร 

 

 จึงประกาศมาเพื่อผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่    15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 

  

(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


