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คําถาม-คําตอบ และขอหารือเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 คําถาม : TQF คืออะไร มีองคประกอบอะไรบาง
คําตอบ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Frameworks for
Higher Education : TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่
ตองการและความซับซอนของการเรีย นรูที่คาดหวัง มี 6 ระดับ
2. การแบงสายวิชา แบงเปน 2 สายวิชา ไดแก สายวิชาการ และ สายวิชาชีพ
3. ความเชื่อ มโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น
4. มาตรฐานผลการเรีย นรูของแตละระดับคุณวุฒิซ ึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
5. ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
6. ปริมาณการเรีย นรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช
7. การเปดโอกาสใหเทีย บโอนผลการเรีย นรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการ
เรีย นรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุด มศึ ก ษาว า สามารถ
ผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรีย นรู
องคประกอบหลักของกรอบมาตรฐานฯ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริย ธรรม (Ethics and Moral)
2. ดานความรู (Knowledge)
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
1.2 คําถาม : การจัดทําหลักคิดและความพรอมในการเปดหลักสูตรใหม จะตองสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐาน TQF หรือไม
คําตอบ : ตองสอดคลองกัน โดยใชรูปแบบใหเ ปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนด (สามารถดู
รายละเอีย ดไดที่ www.grad.psu.ac.th ในหัวขอ ขอมูลสําหรับคณะ -> คูมือการจัดทํา
หลักสูตร) และใหเพิ่มตัวบงชี้ใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน TQF
1.3 คําถาม : หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงที่เปดสอนตั้งแตกอนปการศึกษา 2548 ที่ย ังไมได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติกอนเดื อ นพ ฤศจิ ก าย น 2552
จะตองดําเนินการตามกรอบ TQF ภายในปใด
คําตอบ : 1) หลักสูตรตั้งแตกอนป 2548 จะตองดําเนินการปรับปรุ งและไดรับความเห็น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย กอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2553
2) หลักสูตรป 2549-2551 จะตองดําเนิ นการปรับปรุง และไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย กอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2554

2
3) หลักสูตรป 2552 จะตองดําเนินการปรับ ปรุงและไดรับความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย กอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2555
1.4 คําถาม : กรณีหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงทุกระดับ ที่ผานความเห็น ชอบจากสภาวิชาการแลวใน
ป 2553 สามารถเปดรับนักศึกษาไดเลยหรือไม
คําตอบ : แนวปฏิบัติในการนําเสอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา
ขอ 1.5 กําหนดไววาหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ก อ น
จึงสามารถเปดรับนักศึกษาได ดังนั้น กรณีดังกลาวยังไมสามารถเปดรับได
1.5 คําถาม : หากตองการนําหลักสูตรปกติ มาเปดสอนเป นหลักสูตรนานาชาติ จะถือวาเปนหลักสูตรใหม
หรือหลักสูตรปรับปรุง
คําตอบ : ถือเปนหลักสูตรใหม โดย สกอ. ถือวาวัตถุประสงค คุณสมบัติของผูเขาศึกษา กลุมนักศึกษา
และการจัดการเรีย นการสอนตางกัน และอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนคนละชุด
1.6 คําถาม : เอกสารหลักคิดจะตองเสนอที่ประชุมใดบางและตองจัดทําเอกสารจํานวนเทาใด
คําตอบ : 1. ที่ประชุมสภาวิชาการ จํานวน 21 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงซีดี 1 แผน
2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงซีดี 1 แผน
1.7 คําถาม : ขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรใหม (ภายหลังจากหลักคิดและความพรอมไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย แลว)/ปรับปรุงเพื่อเสนอเขาที่ประชุมตางๆ มีขั้นตอนใดบาง และตองสงเอกสาร
จํานวนเทาใด
คําตอบ : ขั้นที่ 1 เสนอคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทําคําสั่ง
เสนอรองอธิการบดีฝา ยวิจยั และบัณฑิตศึกษาลงนาม
ขั้นที่ 2 ภายหลังรองอธิการบดีฯ ลงนามในคําสั่งแลว ใหจัดทําหลักสูตรเสนอเขาที่ประชุ มตางๆ
โดยมีจํานวนเอกสาร ดังนี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 เลม พรอมบันทึกขอมูล
ลงซีดี จํานวน 1 แผน
2) ที่ประชุมสภาวิชาการ จํานวน 21 เลม พรอมบันทึกขอมูลลงซีดีจํานวน 1 แผน
3) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 31 เลม พรอมบัน ทึกขอมูลลงซีดีจํานวน
1 แผน
- หลักสูตรระดับประกาศนีย บัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และประกาศนีย บัตร
บัณฑิตชั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย จะเปนผูทําเอกสารสรุปเสนอเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย แตหากมีขอแกไขขอใหคณะจัดทําหลักสูตรฉบับแกไขสงมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ตรวจสอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ทราบ
(กรณีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไมมีขอเสนอแนะให แกไข ไมตองสงซีดีเนื่องจาก
บัณฑิตวิทยาลัย จะใชขอมูลเดิมที่สงมายังบัณฑิตวิทยาลัย ในครั้งแรก)
ขั้นที่ 3 ภายหลังสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ/รับทราบแลว หากไมมีขอแกไขใหดําเนิ นการ
ดังนี้
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1) จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ โดยมีหัวขอ และรายละเอีย ดตามที่ สกอ. กําหนด
พรอมแนบระเบีย บมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร พ.ศ. 2549 ดวย จํานวน 11
เลม
2) บันทึกขอมูลตามขอ 1) ลงซีดีจํานวน 2 แผน สงมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัย และแจง สกอ. ตอไป
1.8 คําถาม : องคประกอบของคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร เปนอยางไร ประกอบดวยใครบาง
คําตอบ : มีองคประกอบดังนี้
1. ผูแทนจากภาควิชา โดยคณะเสนอรายชื่อประธานกรรมการจัดทําหลักสูตรและรายชื่อ
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร หรืออาจมีรองประธานกรรมการดวยก็ได
2. ผูทรงคุณวุฒิไมนอ ยกวา 3 คน โดยจะตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ ไมนอ ย กว า
กึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (อยางนอย 2 คน) เชน หากคณะใดเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 คน จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกจํ า นวน 3 คน ที่
เหลืออีก 2 คน จะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณาจารยใน มอ. ก็ได
3. คณะเสนอชื่อกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป นเลขานุการ หรือจะมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
4. คณะอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอื่นเป นที่ปรึกษาดวยก็ได
5. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 2 คน
6. ตัวแทนองคกรวิชาชีพ อยางนอย 1 คน (ถามี)
1.9 คําถาม : กรณีที่ขอปดหลักสูตร แตย ังมีนักศึกษาในหลักสูตรคางอยู สามารถแจงปดหลักสูตรไดหรือไม
คําตอบ : ถามีนักศึกษาคางอยู ยังปดหลักสูตรไมได ตองรอใหนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษากอ น
โดยแนะนําใหคณะแจงความประสงคขอปดหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เบื้ อ งต น ก อ น และ
แจงอยางเปนทางการอีกครั้งเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
1.10 คําถาม : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กําหนดจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธของหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 ตองไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต หลัก สู ต ร
บางหลักสูตรซึ่งเปดสอนกอนระเบีย บฯ 49 มีจํานวนหนวยกิตวิท ย านิ พ นธ 15 หน ว ย กิ ต ไม
ทราบวาตองปรับปรุงหรือไม
คําตอบ : หลักสูตรที่ผานสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลวกอนระเบีย บฯ 2549 มีผลบังคับใชก็ไมตองแกไข
สามารถใชหลักสูตรดังกลาวได และขอใหปรับปรุงเมื่อครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้
ตองปรับปรุงให แลวเสร็จภายในป 2553 ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. การรับเขาศึกษา
2.1 คําถาม : หากคณะประสงคจะรับนักศึกษา โดยที่ไมไดอยูในชวงรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จะทําได
หรือไม
คําตอบ : ได เนื่องจากปจจุบั นมีรูป แบบในระบบการรับนักศึกษาหลายชองทาง เช น ระบบรับสมัคร
ตลอดป หรือคณะรับเองเปนกรณีพ ิเศษ แตขอใหคณะฯ แจงความจํา นงไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
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2.2 คําถาม : การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตลอดปเปนอยางไร
คําตอบ : การรับนักศึกษาแบบตลอดป จะเปนการรับสมัครออนไลนทางอินเทอรเน็ต เทานั้ น โดย
หลักสูตรตองแจงความประสงคมายังบัณฑิตวิทยาลัย กอนวาหลักสูตรนั้นๆ จะรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาตลอดปและเมื่อมีผสู มัครสาขาวิชาตางๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัย แลว บัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการจัดสงใบสมัครใหกับคณะ/ภาควิชา เพื่อพิจารณาและแจงผลการ
พิจารณามายังบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย จะแจงรายชื่อนักศึกษาไปยังกองทะเบีย น
และประมวลผล เพือ่ ดําเนินการออกรหัสนักศึกษา
3. อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
3.1 คําถาม : อาจารยชาวตางประเทศที่คณะทําสัญญาจาง ถือวาเปนอาจารยประจําหรือไม และกรณีที่
อาจารยชาวตางประเทศที่ไมมีสัญญาจางจะแตงตั้งเป นอาจารยประเภทใด
คําตอบ : 1. อาจารยชาวตางประเทศที่คณะทําสัญญาจาง เปนอาจารยประจํา
2. อาจารยชาวตางประเทศที่ไมมีสัญญาจางหรือเปนบุคคลภายนอกแตงตั้งเปนอาจารยพ ิเศษ
3.2 คําถาม : การเสนอแตงตั้งอาจารยที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก สามารถแตงตั้งไดหรือไม
คําตอบ : สามารถแตงตั้งได หากอาจารยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ สกอ. ขอ 9.1.2 1) และระเบี ย บฯ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 22.1 คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญา
เอก และมีผลงาน/ประสบการณการวิจัย ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาทั้ ง นี้
ผลงาน/ประสบการณการวิจัย ขึ้นอยูกับแตละคณะกําหนด
3.3 คําถาม : การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก/รวม
อาจารยผูสอน บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดเกณฑการแตงตั้งไวปละ 2 ครั้ง คือ เมษายน และ
ตุลาคม หากยังไมถึงรอบแตมีความจําเปนที่จะตองขอแตงตั้งกอนหรือ หลั ง ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
กําหนดสามารถดําเนินการไดหรือไม
คําตอบ : สามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ขอใหคณะเขีย นเหตุผลความจําเปนและแจงไปยังบัณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
แตอยางไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัย ขอความรวมมือคณะในการวางแผนการจัดการใหเปนไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดดวย
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
4.1 คําถาม : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวม คือใคร
และมีคุณสมบัติอยางไร
คําตอบ : ระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.6 , 16.7 และขอ 22.1,
22.2 กําหนดวา
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก หมายถึง อาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะ
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- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวม หมายถึง อาจารยประจํา หรืออาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทีย บเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูเชี่ย วชาญ
เฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวมก็ได
4.2 คําถาม : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กําหนดจํานวนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดกี่คน
คําตอบ : ไมกําหนดจํานวน เพราะระเบีย บฯใหมไมไดกําหนดอยูในรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก เพีย ง 1 คน ก็ได หรือมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ดวยก็ได
4.3 คําถาม : คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธมีคุณสมบัติอยางไร มีจํานวนเทาไร และประกอบดวยใครบาง
คําตอบ : ระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 27 กําหนดวาคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ มีจํานวนกรรมการไมนอ ยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
1. ผูทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวมไมนอ ยกวา
1 คน
2. อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวม ไมนอ ยกวา 1 คน
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก
โดยมีคุณสมบัติมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือระดับ 9
และประธานกรรมการสอบตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษารวม
4.4 คําถาม : หากอาจารยผูที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพ นธไดเกษีย ณอายุราชการไปแลว และ คณะฯ ได
ดําเนินการจางอาจารยทานนั้นตอ ถือวาเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร
หรือไม
คําตอบ : ถือวาเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ฯ และเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธได แตไม
ถือวาเปนกรรมการสอบผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (external examiner)
4.5 คําถาม : อาจารยจากตางวิทยาเขต ถือวาเปนกรรมการสอบวิทยานิพ นธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯ ไดหรือไม
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.1 กําหนดวา อาจารย
ประจํา คือ ขาราชการ พนักงาน หรือผูที่มหาวิทยาลัย แตงตั้งใหปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ดังนั้น อาจารยจากตางวิทยาเขต ถือวาเปนอาจารย ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร จึงไมสามารถแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกได
4.6 คําถาม : กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เดินทางมาสอบวิทยานิพ นธไมได จะตองทําอยางไร
คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 2.6 กรณีที่กรรมการสอบ
วิทยานิพนธที่เปนผูทรงวุฒิจากภายนอกไมสามารถมาสอบวิทยานิพ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาได ให
สงผลการประเมินใหคําแนะนําและขอเสนอแนะวิทยานิพ นธเปนเอกสารหรือทาง E-mail หรื อ
จัดดําเนินการสอบดวยระบบทางไกล (Teleconference)
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4.7 คําถาม : กรณีไมแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพ นธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธจะมีกี่คน
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 27 กําหนดองค ป ระกอบ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธไวไมนอ ยกวา 3 คน แตไมเ กิ น 5 คน แม ไ ม ตั้ ง อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนกรรมการสอบก็ตาม
4.8 คําถาม : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ยกเลิกการมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมหรือไม
คําตอบ : ระเบีย บฯ ไมไดกําหนดวายกเลิกหรือไม ดังนั้นจะมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวมก็ได
หรือไมมีก็ไดไมบังคับ
4.9 คําถาม : ในระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ใชคําวาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธแทนคําวาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ หมายถึงวาไมจําเปนตองมีอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได ใชหรือไม
คําตอบ : ใช เนื่องจากระเบีย บฯ ไมไดกําหนด ดัง นั้นจะมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวมก็ไดหรือไมมี
ก็ได
4.10 คําถาม : อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก จํานวน 1 คน รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ
นักศึกษาไดกี่คน
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 23
1. เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไดไมเกิน 5 คน
2. เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ไดไมเกิน 15 คน
4.11 คําถาม : ถาอาจารยในภาควิชารับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก จํานวน 2 คน สามารถรับนักศึกษา
ปริญญาโท แผน ข ไดอีกกี่คน
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 23 หากเป น อาจารย ที่
ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพ นธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํ า วิ ท ย านิ พ นธ 1 คน
เทีย บไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพ นธ
3 คน เชน
1. อาจารย 1 คน
รับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพ นธ
1
คน
รับนักศึกษาที่ทําสารนิพ นธ
12
คน
2. อาจารย 1 คน
รับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพ นธ
3
คน
รับนักศึกษาที่ทําสารนิพ นธ
6
คน
3. อาจารย 1 คน
ไมรับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพ นธ
รับนักศึกษาที่ทําสารนิพ นธ
15
คน
4.12 คําถาม : กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลักลาออกไปแลว แตย ังมีนักศึกษาที่กําลังจะสอบ
วิทยานิพนธคางอยู จะใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธคนเดิมดูแลนักศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาไดหรือไม
คําตอบ : ใหคณะจัดทําหนังสือเป นบั นทึกขอความแจงบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตเิ ปนกรณีพ ิเศษ
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4.13 คําถาม : อาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธมีคุณสมบัติอยางไร
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.8 กําหนดวา เปน
อาจารยประจํา ซึ่งเปนอาจารยประเภทอาจารยผูสอน หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธหลัก/
รวม ก็ได
4.14 คําถาม : อาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธเปนประธานกรรมการสอบไดหรือไม
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 28 คณะกรรมการสอบ
สารนิพนธคนใดคนหนึ่ งเป นประธานกรรมการสอบก็ได
4.15 คําถาม : ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธไดหรือไม
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ขอ 16.3 กําหนดวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารยประจําหลักสูตร
ขอ 16.8 กําหนดวา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธ คือ อาจารยประจํา
ขอ 19.2 กําหนดวา กรรมการบริหารหลักสูตร คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ดังนั้น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพ นธได
4.16 คําถาม : การแตงตั้งบุคคลภายนอก ผูบริหารองคกรเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติไมเป น ไปตามเกณฑ สกอ .
มาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธไดหรือไม
คําตอบ : ใหเปนไปตามประกาศฯ เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยพ ิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา ในกรณีคุณสมบัติไมสอดคลองกับวาดวยการศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ .ศ.
2549 และเกณฑ สกอ. ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552
5. การสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ
5.1 คําถาม : ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสารนิพ นธ ฉบับลงวันที่ 27
ธันวาคม 2550 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบสารนิพ นธที่คณะ นั้น เนื่องจากบางคณะฯ เป น
ผูดําเนินการกําหนดวันสอบสารนิพ นธ ใหนักศึกษา จําเปนหรือไมตองใหนักศึกษาดําเนิ น การ
ยื่นคํารองขอสอบอีก
คําตอบ : ประกาศฉบับดังกลาวเปนเพีย งแนวทางในการปฏิบัติเทานั้น แตหากคณะมีระบบ/แนวปฏิ บั ติ
ภายในคณะ ก็สามารถดําเนินการตามที่คณะกําหนดไวได โดยไมตองยื่นคํารองขอสอบ
5.2 คําถาม : การจายคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพ นธมีระเบีย บฯกําหนดที่ชัดเจน แตการสอบโ ครงร า ง
วิทยานิพนธไมมีระเบีย บฯ และไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการ
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 25 ไดกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพ นธไว และไมมีระเบีย บที่เรีย กเก็บ
คาธรรมเนีย มการสอบโครงรงวิทยานิพ นธ จะมีการจายคาตอบแทนกรรมการสอบโครงร า งฯ
หรือไมขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของแตละคณะ
6. การตีพิมพและนําเสนอในทีป่ ระชุมของผลงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
6.1 คําถาม : คําวารับลงตีพ ิมพในวารสารหมายความวาอยางไร
คําตอบ : หมายความวาสํานักพิมพไดรับจดหมายตอบรับวายอมรับหรือมีแนวโนมวาจะไดรับตีพ ิมพ
(accepted) ซึ่งแตกตางจากคําวา ไดรับเรื่องแลว หรือ submitted
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6.2 คําถาม : การนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อวิทยานิพ นธในที่ประชุมวิชาการ (ที่มี Proceedings) จํานวน 2 ครั้ง
เทีย บเทากับการตีพ ิมพในวารสาร 1 paper หรือไม
คําตอบ : ไมสามารถเทีย บเทาได
6.3 คําถาม : กรณีนักศึกษาปริญญาโทไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในต า งประเทศ (ที่ มี Proceedings)
สามารถนํามาเทีย บเทาเปนผลงานตีพ ิมพในวารสารตามเงื่อนไขการรับทุนไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถนํามาเทีย บเทาได
6.4 คําถาม : ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพ ิมพในวารสารอยางนอ ยกี่เรื่อง
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไมไดกําหนดจํานวนเรื่อง ทั้งนี้
ใหขึ้นอยูกับหลักสูตรและคณะกําหนด แตขั้นต่ํานักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีผลงาน
การตีพ ิมพในวารสารอยางนอย 1 เรื่อง
7. การลงทะเบียนเรียน
7.1 คําถาม : การลงทะเบีย นเรีย นของรายวิชานอกสถาบัน จะตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ : ใหนักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาและขอเทีย บโอนรายวิชาที่งานทะเบีย น
เพื่องานทะเบีย นจะไดทําหนั งสือสงตัวไปเรีย น ณ สถาบันนั้น ๆ ตอไป
8. ความรูภาษาอังกฤษ
8.1 คําถาม : หากนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ประสงคจะ
ลงทะเบีย นเรีย นรายวิชา 890-902 ที่วิทยาเขตหาดใหญ หรือ 417-601 ที่วิทยาเขตปต ตานี
จะตองผานการสอบ PSU-GET ทั้ง 3 ทักษะ และไดคะแนนถัวเฉลี่ย ต่ํากวา 60% ใชหรือไม
คําตอบ : ใช โดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองสอบ PSU-GET
ทั้ง 3 ทักษะ คือ Writing, Listening, Reading & Structure ภายใน 3 ปแรกที่ เ ข า ศึ ก ษา และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเขาศึกษาระดับปริญญาเอก จะตอ งสอบ PSU-GET ทั้ ง 3
ทักษะ ภายใน 2 ปแรกที่เขาศึกษา
8.2 คําถาม : จําเปนหรือไมที่จะตองสอบ PSU-GET ทั้ง 3 ทักษะ ในครั้งเดีย วกัน
คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไมไดกําหนดวาตองสอบทั้ง 3 ทักษะ ในคราว
เดีย วกัน แตกําหนดวาจะตองสอบใหครบทั้ง 3 ทักษะ และหากไดคะแนนถัวเฉลี่ย ทั้ง 3 ทั ก ษะ
ต่ํากวา 60% ภายในจํานวนปที่กําหนด จึงจะสามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาดังกลาว
8.3 คําถาม : หากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มิใชหลักสูตรนานาชาติ จากวิทยาเขตหาดใหญ ปตตานี ตรั ง
สุราษฎรธานี ประสงคจะสอบวัดความรูความสามารถภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะการ
บริการและการทองเที่ย ว หรือ คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต นักศึก ษาสามารถใช เ กณฑ
ระดับคะแนนในการประเมินการผานความรูภาษาอังกฤษเชนเดีย วกับ PSU-GET ไดหรือไม
คําตอบ : ไมได เกณฑการประเมินจะตองเปนไปตามหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดตามประกาศฯ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวัน ที่
8 ธันวาคม 2552
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8.4 คําถาม : ผลการสอบ PSU-GET ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถนํามาถั่วเฉลี่ย คะแนนได
หรือไม และมีผลกับนักศึกษารหัสใดบาง
คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไดกําหนดใหสามารถนํามาถัวเฉลี่ย ได ซึ่ ง จะต อ งได
คะแนนไมต่ํากวา 60% โดยมีผลกับนักศึกษาทุกรหัส
8.5 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, IELTS ซึ่งจัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สามารถนํามาใชเปนหลักฐานการเทีย บเทาความรูภาษาอังกฤษได
หรือไม
คําตอบ : ได หากผลการสอบคัดเลือกเปนไปตามมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนด และเปนผลคะแนน
ที่ไดรับรองจากสถาบันที่จัดสอบวาสามารถนําไปใชในการสอบเขามหาวิทยาลัย ได
8.6 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ที่มีขอความ “NOT A TOEFL SCORE REPORT ……………”
สามารถนํามาใชเปน หลักฐานการเทีย บเทาความรูภาษาอังกฤษเปนกรณีพ ิเศษไดหรือไม
คําตอบ : ไมได เนื่องจากเอกสารดังกลาว เปนผลการสอบอยางไมเปนทางการ
8.7 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สามารถนํามาเทีย บเทาความรูภาษาอังกฤษในระดับ
บัณฑิตศึกษาไดหรือไม
คําตอบ : ไมได เนื่องจากการสอบ TOEIC เปนการวัดผลเพื่อนําไปใชกับการสมัครงาน ไมใชทาง
การศึกษา และตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไมไดระบุใหนําผล TOEIC มาเทีย บ
8.8 คําถาม : นักศึกษาปริญญาเอก จะใชผลสอบจากสถาบันอื่น เชน CU-TEP เทีย บเทา TOEFL ได
หรือไม
คําตอบ : ได และตองไดคะแนนไมต่ํากวา 500 คะแนน นักศึกษานําผลการสอบ CU-TEP มายื่นคํ า ร อ ง
ที่บัณฑิตวิทยาลัย
8.9 คําถาม : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีการเทีย บเทา TOEFL มาให ซึ่งจัดสอบโดยสถาบั น ใดๆ ทั้ ง ใน
และตางประเทศ สามารถนํามายื่นขอเทีย บความรูภาษาอังกฤษไดหรือไม
คําตอบ : ได โดยจะตองมีคะแนนผานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนด
8.10 คําถาม : กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือเปนนักศึกษาตางประเทศที่มีการใช
ภาษาอังกฤษในการเรีย นการสอนจะขอยกเวนการสอบ PSU-GET ไดหรือไม และตอง
ดําเนินการอยางไร
คําตอบ : ได โดยตองมีหลักฐานมาแสดงวา เปนผูมีความรูความสามารถภาษาอังกฤษเพีย งพอ ไดแก
สําเนา Transcript สําเนาใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ เสนอผานคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาเปนรายๆ ไป
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8.11 คําถาม : กรณีเปนนักศึกษาตางชาติ จําเป นตองสอบ PSU-GET อีกหรือไม
คําตอบ : 1) หากนักศึกษามีผลการสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย รับรอง เชน TOEFL, IELTS เปนตน หรือมี
หลักฐานเพีย งพอที่แสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพีย งพอ ไดแก
สําเนา Transcript สําเนาปริญญาบัตร เปนตน เสนอผานคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาเปนราย ๆ ไป
2) หากนักศึกษาไมมีหลักฐานตามขอ 1) จะตองสอบ PSU-GET ใหไดคะแนนตามเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
8.12 คําถาม : ผลสอบภาษาอังกฤษ กําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันไหน
คําตอบ : ตามระเบีย บฯ นับ จากวันที่สอบความรูภาษาอังกฤษผานจนถึง ณ วันที่เ ขาศึกษา
ตัวอยาง เชน เปดภาคเรีย นวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ผลการสอบภาษาอังกฤษที่นํามายื่ น
ตอบัณฑิตวิทยาลัย นั้น วันที่สอบความรูภาษาอังกฤษผานตองไม ก อ นวั น ที่ 29 พ ฤษภาคม
2550
8.13 คําถาม : การเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-902 สามารถนํามาเปนผลการสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษไดหรือไม
คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ขอ 5.2 ไดระบุวาผลการเรีย นราย วิ ช าดั ง กล า วไม
สามารถทดแทนการสอบ PSU-GET ได แตสามารถนําผลการเรีย นมาเสนอบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
พิจารณาได ซึ่งอยูในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย เปนรายๆ ไป ไมไดเปนการนําผลสอบผ า น
ภาษาอังกฤษมาเทีย บเทา PSU-GET
8.14 คําถาม : หากเปนนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตจะเรีย นรายวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาเขตภูเก็ตไดหรือไม
คําตอบ : ได โดย
1) นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มิใชหลักสูตรนานาชาติ สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นราย วิ ช า
811-501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
2) นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 วิชา ดังนี้
- 811-501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
- 811-502 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
9. ทุนการศึกษา และทุนวิจ ัย
9.1 คําถาม : นักศึกษาตางชาติสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสํานัก งาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจัย (สกว.) ไดหรือไม
คําตอบ : ตามเกณฑของ สกว. กําหนดไววาผูสมัครขอรับทุน คปก. ตองเป น นั ก ศึ ก ษาที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
เทานั้น
9.2 คําถาม : นักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เขีย นวิทยานิพ นธเปน
ภาษาไทยไดหรือไม
คําตอบ : คปก. มีเงื่อนไขวาตองเขีย นวิทยานิพ นธเปนภาษาอังกฤษ อาจยกเวนเฉพาะบางสาขาที่เห็นวา
เหมาะสมจะเขีย นภาษาไทย
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9.3 คําถาม : หนวยงานใดเปนผูสงสัญญาการรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ไปยัง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คําตอบ : อาจารยที่ไดรับทุนเปนผูสงสัญญาการรับทุนใหกับ สกว. โดยตรง เพื่อความสะดวกในการ
ติดตามสัญญาการรับทุนกับ สกว.
9.4 คําถาม : นักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) แบบรวมทุ น (Window II) จะ
ไดรับเงินสนับสนุนอะไรบาง
คําตอบ : จะไดรับดังนี้
1) คาใชจายรายเดือน ๆ ละ ประมาณ 6,000 – 8,000 บาท
2) ไดรับยกเวนคาธรรมเนีย มการศึกษา
3) เงินวิจัย ถาคณะฯ สนับสนุน
9.5 คําถาม : ทําไมนักศึกษาที่ไดรับทุนบั ณฑิตศึกษาสงขลานครินทรบางรายจึงไมไดรับเงิ นเดือน
คําตอบ : เปนไปไดวานักศึกษาผูนั้นไมสงรายงานกาวหนาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให ส ง ทุ ก 6 เดื อ น
จึงมีการชะลอการเบิกจายเงินเดือนไวกอน จนกวานักศึกษาจะสงรายงานและความก า วหน า
เปนไปตามเงื่อนไขการรับทุนฯ บัณฑิตวิทยาลัย จะเบิกจายเงินทุนยอนหลังใหตอไป
9.6 คําถาม : ไมทราบวาบัณฑิตวิทยาลัย มีทุนอะไรบางสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
คําตอบ : มีทนุ ภายใน ม.อ. และภายนอก ม.อ.
ทุนภายใน ม.อ. มีดัง นี้
1) ทุนผูชวยสอน มูลคาทุนละ 30,000 บาท ซึ่งผูสมัครขอรับทุนดังกลาวตองเรีย นภาคปกติ
จะไดรับเงินเดือน ๆ ละ 3,000 บาท
2) ทุนอุดหนุ นการวิจัย เพื่อวิทยานิพ นธ มีมูลคาทุนดังนี้
- งานวิจัย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโ ครงการละประมาณ 15,000 บาท
- งานวิจัย กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโ ครงการละประมาณ 6,000 บาท
3) ทุนตาง ๆ ของคณะ ดูไดที่ web site ของคณะนั้น ๆ
ทุนภายนอก มีดัง นี้
1) ทุนราชกรีฑาสโมสร มีมูลคาทุน 24,000 บาท ซึ่งนักศึกษาชั้นป ที่ 1 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา
2) ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มีมูลคาทุน 90,000 บาท ตองกําลังศึกษา
ในสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
3) ทุนเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละป
สามารถดูรายละเอีย ดตางๆ ไดที่ http://www.grad.psu.ac.th
9.7 คําถาม : ทุนผูชวยสอนจะเบิกจายใหนักศึกษาวันที่เทาไหรและจะตองสงรายงานภายในวันใด
คําตอบ : สงภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน และบัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการเบิกจายใหนักศึกษาประมาณ
วันที่ 8 ของทุกเดือน กรณีสงชาจะไดรับคาตอบแทนอีก 1 เดือนถัดไป
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9.8 คําถาม : กรณีนักศึกษารับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อวิทยานิพ นธ ตอมานักศึกษาลาพักการศึกษาจะ
ดําเนินการอยางไร
คําตอบ : คณะทําหนังสือแจงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อระงับการจัดสรรเงิน หรือกรณีบัณฑิตวิทย าลั ย จั ด สรร
เงินใหคณะแลว นักศึกษาลาพักการศึกษาในภายหลัง นักศึกษาสามารถดําเนินการเบิกจายเงิน
ใหทันภายใน 2 ปงบประมาณ หากไมทัน คณะตองแจงคืนเงิ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย ก อ น และให
นักศึกษายื่นขอรับทุนในปถัดไป
9.9 คําถาม : นักศึกษาขอยกเลิกการรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทรเนื่องจากไดรับทุนอื่นจะตองทํา
อยางไร
คําตอบ : นักศึกษาตองหารืออาจารยที่ปรึกษากอนวาจะเลือกรับทุนใด ซึ่งทําได 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่รับทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภทเดีย วกับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร เชน
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากหนวยงานภายนอก สามารถรับซ้ําซอนทั้ง 2 ประเภทได แต ต อ ง
แจงใหบัณฑิตวิทยาลัย ทราบ
2) กรณีที่รับทุนการศึกษาประเภทเดีย วกับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานคริ น ทร ใ น 2 ลั ก ษณะ
คือ รับทุนทั้ง 2 ประเภทในระยะเวลาที่ซ ้ําซอนกัน เชน รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานคริ น ทร
พรอมกับรับทุน คปก. ใหนักศึกษาแจงผานอาจารยที่ปรึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย วาจะ
เลือกรับทุนใด พรอมวงเงินที่จะชดใช หรือถานักศึกษารับทุนที่ระยะเวลาการรับทุนไม
ซ้ําซอนกัน เชน รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2551 และ
รับทุน คปก. ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2551 นักศึกษาตองแจงผานอาจารยที่ปรึกษา
มายังบัณฑิตวิทยาลัย วาจะเลือกรับทุนใด และไมตองชดใชเงินทุนคืน
10. การสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
10.1 คําถาม : การสงสารนิพนธจะตองสงอะไรบาง และมีขั้นตอนอยางไร
คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 27 ธั น วาคม 2550
ขอ 2.7 กําหนดวา ใหนักศึกษาสงสารนิพ นธฉบับสมบูรณพ รอมขอมูลอิเล็กทรอนิ ก ส ต อ คณะ
ตนสังกัด และใหคณะสงสารนิพ นธในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกตอบัณฑิตวิทยาลัย
11. การลาออก/พนสภาพการเปนนักศึกษา
11.1 คําถาม : นักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษาจะดําเนินการอยางไร
คําตอบ : นักศึกษากรอกแบบฟอรมของงานทะเบีย น และเสนอผานความเห็นตามขั้นตอนใน
แบบฟอรม และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งใหลาออกจากการเปนนักศึกษา งานทะเบีย นแจง
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทราบผานทาง e-document
12. การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
12.1 คําถาม : กรณีนักศึกษาสงวิทยานิพ นธฉบับสมบูรณในภาคการศึกษาเดีย วกับที่สอบวิทยานิพ นธ
เรีย บรอ ยแลว แตย ังไมสามารถสําเร็จการศึกษาเนื่องจากรอหลักฐานการเผยแพรผลงานวิ จั ย
เพื่อวิทยานิพนธ จะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาและชําระเงินคารักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาหรือไม
คําตอบ : นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพการเปน นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาถั ด ไปที่
งานทะเบีย นแตไมตองชําระเงินคาธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยให นํ า
เอกสารการรักษาสถานภาพใหบัณฑิตวิทยาลัย รับรองการสงเลมวิทยานิพ นธฉบับสมบูรณ
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13. การสําเร็จ การศึกษา
13.1 คําถาม : กรณีนักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพ นธเรีย บรอ ยแลว และสามารถสงวิทยานิพ นธ (เลมดํา) ได
ภายในเวลากําหนด คือ 21 วันนับจากวันสอบ แตย ังไมมีหลักฐานการตีพ ิมพเผยแพร
วิทยานิพนธมาแนบพรอมการสงวิทยานิพ นธ กรณีนี้ถือวาสําเร็จการศึกษาไดหรือไม
คําตอบ : ถือวายังไมสําเร็จการศึกษา เนื่องจากหลักฐานไมครบตามเงื่อนไขที่กําหนด กรณี นี้ บั ณ ฑิ ต วิทยาลัย จะรับเลมวิทยานิพ นธไวกอน แตย ังไมดําเนินการออกเกรดใหนักศึกษา จนกวา
นักศึกษาจะนําหลักฐานการตีพ ิมพเผยแพรมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย และจัดใหนักศึ ก ษาอยู ใ น
สถานภาพ “รอสําเร็จการศึกษา”
13.2 คําถาม : ตามระเบีย บฯ ใหสงวิทยานิพ นธฉบับสมบูรณภายใน 6 เดือน หากนั ก ศึ ก ษาส ง วิ ท ย านิ พ นธ
กอนและยังอยูในเทอมเดีย วกัน แตอยูระหวางรอจดหมายตอบรับใหตีพ ิมพจากวารสาร และ
เมื่อพนระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ แลว นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพ
หรือไม และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเมื่อใด
คําตอบ : บัณฑิตวิทยาลัย รับวิทยานิพ นธที่สงภายใน 6 เดือนไวกอน แตนักศึกษายังไมสําเร็จการศึ ก ษา
จนกวาจะมีการตีพ ิมพหรือเสนอ proceedings ตามเงื่อนไขที่กําหนดและในกรณี ที่ ห ากได รั บ
จดหมายตอบรับใหตีพ ิมพในภาคการศึกษาเดีย วกันถือวาสําเร็จการศึกษาตามวันที่สอบ หรื อ
วันที่สงวิทยานิพนธ หากพนภาคการศึกษานั้นแลว จะตองรักษาสถานภาพ ที่ ง านทะเบี ย นใน
สถานภาพ รอสําเร็จการศึกษา แตไมตองชําระเงินคาธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพการเป น
นักศึกษา และสําเร็จการศึกษา ณ วันที่ที่ไดรับจดหมายตอบรับใหตีพ ิมพ
13.3 คําถาม : 1. บัณฑิตวิทยาลัย มีประกาศหรือหนังสือแจงไปยังคณะตางๆเกี่ย วกับเกณฑการสง บว. 4/1
หรือระยะเวลาการสง บว.4/1 หรือไม
2. กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพ นธและสงเลมวิทยานิพ นธฉบับสมบู ร ณ แ ล ว แต เ รื่ อ งการ
ตีพ ิมพเผยแพรผลงานบทความวิทยานิพ นธอยูระหวางการดําเนินการและยังไมมีการตอบ
รับใดๆ จากวารสาร กรณีนี้ นักศึกษาจะตองสง บว.4/1 ที่ไมสมบูรณมากอน หรือไม หรือ
ใหสงเมื่อการตีพ ิมพเผยแพรเสร็จสมบูรณแลว
คําตอบ : บว.4/1 บัณฑิตวิทยาลัย จัดใหมีขึ้นเพื่อตองการทราบความกาวหนาของนักศึก ษาก อ นสํ า เร็ จ
การศึกษา ทําควบคูกับ บว.4 การขอสอบวิทยานิพ นธ และในปจจุบันเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาคอนขางเขมงวดขึ้น จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่ชวยใหคณะ/อาจารยที่ปรึกษาฯ/
นักศึกษาไดตรวจสอบ ดังนั้น กอนที่นักศึกษาจะสอบควรมีความกา วหน า วิ ท ย านิ พ นธ และ
ประธานบัณฑิตศึกษาประจําคณะลงนาม รับรองการเผยแพรผลงานของนักศึกษา ซึ่ ง ถื อ เป น
การรายงานความกาวหนาของผลงานนั้นๆ อาจยังไมไดรับการตอบรับหรือตอบรับจากวารสาร
แลว
13.4 คําถาม : การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการที่มี Proceedings ในการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทเปนเกณฑที่ตองทําตามบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะ
คําตอบ : เปนเกณฑของ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย ไดกําหนดไวในระเบีย บฯ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 54.2
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14. คาธรรมเนียมการศึกษา
14.1 คําถาม : คาธรรมเนีย มการศึกษาแบบเหมาจาย หมายถึงคาลงทะเบีย นเรีย นดวยใชหรือไม
คําตอบ : ใช ซึ่งเปนคาธรรมเนีย มที่นักศึกษาจายครั้งเดีย วในภาคการศึกษานั้นๆ โดยไมมีคาใชจายอื่ น ๆ
เพิ่มเติมและนักศึกษาตองจายเทากันทุกภาคการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย ประกาศ
กําหนด (ซึ่งแตละหลักสูตรคาธรรมเนีย มจะแตกตางกัน)
14.2 คําถาม : นักศึกษาที่ไปลงทะเบีย นเรีย นบางรายวิชาที่สถาบันอื่น ใครเป นผูจายเงินคาธรรมเนีย ม
การศึกษาใหกับสถาบันนั้น
คําตอบ : การชําระเงินคาธรรมเนีย มการศึกษาขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางหลักสูตรกับนักศึกษา
15. Research Fellow
15.1 คําถาม : นักวิจัย หรือ Research Fellow มีแบบฟอรมใบสมัครหรือไม
คําตอบ : แบบฟอรมใบสมัครและใบเสนอชื่อนักวิจัย (Research Fellow) สามารถดูหรือดาวนโ หลดไดที่
www.grad.psu.ac.th
15.2 คําถาม : นักวิจัย (Research Fellow) จะตองจายคาธรรมเนีย มอะไรบาง
คําตอบ : 1. ไมตองจายคาธรรมเนีย มใดๆ มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการได
กําหนดใหมีกลุมสถานภาพนักวิจัย (Research Fellow) เขามาทํางานวิ จั ย และใช facility
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2. หากประสงคจะเปลี่ย นสถานภาพจากนักวิจัย (Research Fellow) เปนนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญา
โท/เอก จะตองชําระคาธรรมเนีย มตามประกาศฯ เรื่อง อัตราคาธรรมเนีย ม ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัย กลุมนี้จะมีงานวิจัย /ขอมูลวิจัย แลว ระยะเวลาการศึกษา
(retention time) ก็ลดลง เนื่องจากไดทํางานวิจัย ที่มีความกาวหนามาระดับหนึ่งแลว
15.3 คําถาม : การเปนนักวิจัย (Research Fellow) จะตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษกอนหรือไม
คําตอบ : 1 ปแรกที่คณะฯรับ เปน นักวิจัย (Research Fellow) ยังไมมีเงื่อนไขเกณฑภาษาอังกฤษ แตหาก
ปถัดมาคณะฯ รับเป นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไมวาจะเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอกก็ตอ งผานเกณฑภาษาอังกฤษเหมือนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั่วไป
16. ผูรวมเรียน
16.1 คําถาม : หากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขอรวมเรีย นบางรายวิชาในหลักสูตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ก ารคิ ด
คาธรรมเนีย มของการรวมเรีย นอยางไร
คําตอบ : คาธรรมเนีย มของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 จะไดรับยกเวน 4 รายการ คือ
1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
2. คาบํารุงหองสมุด
3. คาลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาตางๆ
4. เอกสารลงทะเบีย นเรีย นตางๆ
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป จะไดรับยกเวนทั้งหมดเพ ราะ
เปนคาธรรมเนีย มเหมาจาย ทั้งนี้ หลักเกณฑดังกลาวใชในกรณีที่เปนนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ย าลั ย
สงขลานครินทร
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18.3 คําถาม : ถาเปนผูสนใจภายนอก คุณสมบัติไมพ รอมที่จะเรีย นระดับปริญญาโท จะใหเปนผูรวมเรีย นโดย
ลงทะเบีย นเรีย นบางรายวิชา คาธรรมเนีย มจะแตกตางจากนักศึกษาปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรหรือไม หรือแตกตางจากประกาศฯเดิมกอนปการศึกษา 2550
หรือไม
คําตอบ : เปนไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัย สงขลานครินท วาดวยการศึกษาของผูรว มเรีย น พ.ศ. 2547
ขอ 8 และขอ 12.1 ซึ่งโดยระเบีย บฯ ใหคณะกําหนดเอง
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