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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
 
 เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ 
  1.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์
ได้ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2 นักศึกษายื่นค าร้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ผ่านคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อและร่วมกันเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  1.3 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มของแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือภาคนิพนธ์ 
  1.4 มหาวิทยาลัยท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1.5 นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
  1.6 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติวิทยานิพนธ์
หรือภาคนิพนธ์ 
  1.7 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบเพ่ือ
พิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ตามความเหมาะสม 
  1.8 คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
   กรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์พิจารณาอนุมัติ หากพิจารณา
ไม่อนุมัติให้ด าเนินการใหม่ตั้งแต่ข้อ 1.2 
   กรณีเปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์บางส่วน นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด นักศึกษาจะต้องด าเนินการใหม่ตั้งแต่ข้อ 1.2 
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 2. การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
  2.1 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษา
จัดท าเค้าโครงตามแบบที่ก าหนดเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือภาคนิพนธ์ 
  2.2 เมื่อนักศึกษาจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้วเสร็จ ให้ประสานกับ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือยื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบ 
  2.3 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวัน เวลา เพ่ือพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
  2.4 นักศึกษาน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ตามความ
เหมาะสม 
  2.5 คณะกรรมการสอบแจ้งผลการพิจารณาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
   กรณีที่คณะกรรมการสอบพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาต้องด าเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ทุกประการ หากพิจารณาไม่ผ่านนักศึกษาต้องด าเนินการใหม่ตั้งแต่ ข้อ 2.1 
นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบ และได้รับการพิจารณาผลให้ผ่านแล้ว จะต้องส่งเล่มเค้าโครงการฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน 
 

 3. การท าวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์  
  3.1 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้อง
จัดท าแผนและด าเนินการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมหรือภาคนิพนธ์ 
  3.2 นักศึกษาต้องรายการความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.3 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ครบหลักเกณฑ์ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแล้วเสร็จ ให้ประสานกับ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือยื่นค าร้องขอจบสอบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ทั้งนี้ 
วันที่ก าหนดสอบจบวิทยานิพนธ์จะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
  3.4 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  3.5 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ประกอบด้วย 
   1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  3.6 นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้
ตามความเหมาะสม 
  3.7 คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์ หลัง
เสร็จสิ้นการสอบ 
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   นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และปรับแก้ให้เรียบร้อย แล้วน าวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม 
หลังจากนั้นจึงน าส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สอบจบ โดยนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์
หรือภาคนิพนธ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลและบทความวิจัยที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   กรณีท่ีสอบ “ไม่ผ่าน” นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 
 

 4. คณะกรรมการสอบหัวข้อ เค้าโครง และสอบจบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ประกอบด้วย 
  4.1 กรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  4.2 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  4.5 เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
** หมายเหตุ 1) ในการสอบหัวข้อ เค้าโครง และสอบจบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ให้กรรมการ

จากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 
  2) คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ให้มีจ านวน  

3 – 5 คน (ยกเว้นข้อ 4.6) 
  3) การสอบจบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ให้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมสอบด้วย 
  4) กรณีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบได้ ให้มอบหมายให้รอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรท่านอ่ืนเข้า
ปฏิบัติหน้าที่แทน เท่าจ านวนของกรรมการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า 
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 5. การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ 
  การประเมินความก้าวหน้า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 จ านวน
หน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน 

ระยะเวลา ผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

เรียบเรียง 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์

1 ปีท่ี 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 1 ประธานหลักสตูร 3 ระดับ คือ 
PD = ผ่านเยี่ยม 
P = ผ่าน 
F = ไม่ผา่น 

เรียบเรียง 
เค้าโครงวิทยานิพนธ ์

2 ปีท่ี 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 2 ประธานหลักสตูร 

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 1 ปีท่ี 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 3 คณะกรรมการสอบ 
สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ ์

2 ปีท่ี 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 3 คณะกรรมการสอบ 

รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
จัดท าบทที่ 4 และ 5 

2 ปีท่ี 2 ภาคเรียนศึกษาที ่1 ประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

สอบวิทยานิพนธ ์
- บทความ 
- สอบปากเปล่า 

4 
(1) 
(3) 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนศึกษาที่ 2 คณะกรรมการสอบ 

 
 ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์
หรือภาคนิพนธ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เร่ือง  คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  
 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นแนวทางในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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