
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
เรื่อง แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ  

 

 เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรอยเอ็ด วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จงึกําหนดแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธไวดังน้ี  
 

๑.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธและการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

 ๑.๑  นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธครัง้แรกไดเมื่อ 
  ๑.๑.๑  มีการแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธเรียบรอยแลว และ/หรอื  
มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลักสูตร  
  ๑.๑.๒  จํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนใหเปนไปตามคําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ หรือเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลกัสูตร 
 ๑.๒  นักศึกษาตองย่ืนคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตามแบบ GS.01 และแนบเคาโครง
วิทยานิพนธอยางยอ จํานวน ๑๐ ชุด พรอมทั้งเสนอช่ือคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ 
ซึ่งประกอบดวยอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
 ๑.๓  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบติัคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธในแบบ  
GS.01 แลวนําเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 ๑.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการควบคุม 
การทําวิทยานิพนธภายใน ๓๐ วัน และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการทํา
วิทยานิพนธ กรณีไมอนุมัตินักศึกษาตองดําเนินการใหมหรือกรณีมมีติใหปรับปรงุแกไขนักศึกษาตองแกไข  
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรกําหนด 
 ๑.๕  เมื่อหัวขอวิทยานิพนธตามขอ ๑.๔ ไดรับอนุมัติแลวใหกรรมการบรหิารหลักสูตรสงแบบ  
GS.01 คืนบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธตอไป 
 

๒.  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
         ๒.๑  เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวใหย่ืนคํารองขอสอบตามแบบ GS.02  
พรอมแนบเคาโครงวิทยานิพนธอยางละเอียดจํานวน ๕ ชุด ภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากไดรับการอนุมัติ 
หัวขอวิทยานิพนธ หากไมสามารถดําเนินการไดใหถือวาเปนการยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธ คณะกรรมการ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธจะตองดําเนินการตามขอ ๑.๒ ใหม 
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 ๒.๒ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร เปนผูเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 
      ๒.๓  บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและแตงต้ังคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
กําหนดนัดหมายนักศึกษาและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ประกาศและจัดสอบภายใน  
๑๕ วัน นับจากวันที่นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบ 
          ๒.๔  เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสรจ็สิ้น ใหอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธหลกัรายงานผล 
การสอบตามแบบ GS.03 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วัน 
         ๒.๕  นักศึกษาที่สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลว ตองสงเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
พรอมแผนการจัดทําวิทยานิพนธตามแบบ GS.07 ใหบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันทีส่อบผานเคาโครงวิทยานิพนธ ในกรณีนักศึกษาไมสามารถสงเคาโครงวิทยานิพนธฉบับสมบรูณ
ภายในกําหนดได ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงตอบัณฑติวิทยาลัยไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน  
๑๕ วัน ตามแบบ GS.09 หากไมสามารถดําเนินการสงไดใหถือวาเปนการยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ ๑.๒ ใหม 
         ๒.๖  หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผานใหสอบเคาโครงวิทยานิพนธอีกครั้ง 
ภายใน ๓๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก ในกรณีสอบเคาโครงวิทยานิพนธครั้งที่ ๒ ไมผาน ถือวาเปน 
การยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตอง 
ดําเนินการตามขอ ๑.๒ ใหม 
       ๒.๗  นักศึกษาตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธกอนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย ๙๐ วัน 
     ๒.๘  ในการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
 

๓.  การทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา 

 นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธตามแบบ GS.08 อยางนอยภาคการศึกษา 
ละ ๒ ครั้ง ผานคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้สุดทายใหเสนอกอนวัน
สิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๕ วัน ในกรณีที่นักศึกษาไมรายงานความกาวหนาหรอืนักศึกษาขาดการติดตอกบั
คณะกรรมการ ทีป่รึกษาวิทยานิพนธโดยไมมีเหตุอันควร หรอืนักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน ที่ยอมรบัได ใหคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธรายงานไปยังคณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเลิกคําสัง่แตงต้ังเปนคณะกรรมการควบคุมการทํา
วิทยานิพนธ 
 

๔.   การสอบปากเปลาเก่ียวกับวิทยานิพนธ 

 ๔.๑  นักศึกษาที่พรอมเขาสอบวิทยานิพนธใหย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธตามแบบ GS.04  
พรอมสงรูปเลมวิทยานิพนธ จํานวน ๕ เลม โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคุมการทํา 
วิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 
นําสงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ นัดหมาย ประกาศ และจัดสอบภายใน ๑๕ วัน ทั้งน้ีตองมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกอนวันสอบอยางนอย ๗ วัน 
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 ๔.๒  การสอบวิทยานิพนธผาน ตองไดคะแนนอยูในเกณฑผานอยางนอย ๓ ใน ๕ ของจํานวน
คณะกรรมการ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีสอบไมผาน ใหนักศึกษา
ปรับปรงุแกไขแลวย่ืนคํารองขอสอบใหม และดําเนินการสอบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบครัง้แรก 
 ๔.๓  ใหอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัรายงานผลการสอบตามแบบ GS.16 ผานประธาน 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังการสอบ 
 ๔.๔  นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธผานตองจัดทําตนฉบบัวิทยานิพนธฉบับสมบรูณจํานวน ๑ เลม  
พรอมแนบแบบ GS.12 และ GS.13 เพื่อตรวจรูปแบบการพมิพวิทยานิพนธ สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  
๓๐ วันหลังการสอบ 
 ๔.๕  ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถแกไขตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน ๓๐ วัน         
หลงัการสอบ ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน ตามแบบ  
GS.10 หากนักศึกษาไมสงวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในกําหนดเวลาใหยกเลิกการสอบวิทยานิพนธ
และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ ๑.๔ ใหม 
 ๔.๖  บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ และดําเนินการ 
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณตามแบบ GS.12 และ GS.13 และแจงผลใหนักศึกษา
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่นักศึกษาย่ืนคํารองขอตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ หากมีขอแกไขให 
นักศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธแจงผลการตรวจสอบครั้งที่ ๑ ทั้งน้ี ในการดําเนินการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธแตละครั้งจะใช
เวลาไมเกนิ ๑๕ วัน หลังจากดําเนินการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธแลวเสร็จใหนักศึกษาย่ืนหลักฐาน 
การตรวจสอบรปูแบบวิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วัน  
 ๔.๗  ในการสอบวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
 
        

๕.  การสงรูปเลมวิทยานิพนธ 

 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตนฉบบัวิทยานิพนธฉบับสมบรูณแลว ใหนักศึกษานําวิทยานิพนธ   
ฉบับสมบรูณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองจํานวน ๕ เลม พรอมบันทึกขอมลูลงแผนซีดีและ 
หลักฐาน   การเผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธในวารสาร หรอืสิง่พิมพทางวิชาการหรือ 
หลักฐานการเสนอวิทยานิพนธตอที่ประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceeding) สงบัณฑิต 
วิทยาลัยตามแบบ GS.14 
 

๖.  การทําภาคนิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 นักศึกษาระดับปรญิญาโทที่เรียนตามแผน ข ซึ่งเปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา 
สัมพันธ และรายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองทําภาคนิพนธ และในการทําภาคนิพนธ
ประกอบดวยข้ันตอนการสอบเคาโครงภาคนิพนธ และข้ันตอนการสอบภาคนิพนธ โดยประกอบดวย
คณะกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธ และอาจารยประจาํหลักสูตรหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตรเห็นสมควร สวนการดําเนินการอื่น ๆ ใหใชแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธน้ีโดยอนุโลม 
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 ทั้งน้ี ใหมผีลบังคับใชกบันักศึกษาทีเ่ขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ (และใหยกเลิกประกาศใด ๆ   
ที่ขัดหรือแยงตอประกาศน้ี) ในกรณีที่มปีญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดี 
เปนผูพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
   
 
 

 
           (ผูชวยศาสตราจารยดุสิต อุบลเลิศ) 

                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  


