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คําถาม-คําตอบ  และขอหารือเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกบัระดับบัณฑิตศึกษา 

 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 1.1 คําถาม  :  TQF คืออะไร มีองคประกอบอะไรบาง 

  คําตอบ  : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Frameworks for  

    Higher Education : TQF : HEd) หมายถึง  กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา  ระดับ 

    อุดมศึกษาของประเทศ  ซึ่งประกอบดวย  

 1.  ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) แสดงถึงการเพิ่มข้ึนของระดับสติปญญาท่ี 

  ตองการและความซับซอนของการเรียนรูท่ีคาดหวัง มี 6 ระดับ 

 2.  การแบงสายวิชา แบงเปน 2 สายวิชา ไดแก สายวิชาการ และ สายวิชาชีพ 

 3.  ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับท่ีสูงข้ึน   

 4.  มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ 

 5.  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ 

 6.  ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาท่ีตองใช   

 7.  การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการ 

  เรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดํา เนินงาน

  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถ

  ผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 องคประกอบหลักของกรอบมาตรฐานฯ ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี 

 1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม (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 โดยใชรูปแบบใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (สามารถดู 

    รายละเอียดไดท่ี www.grad.psu.ac.th ในหัวขอ ขอมูลสําหรับคณะ -> คูมือการจัดทํา 

    หลักสูตร) และใหเพิ่มตัวบงช้ีใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

 1.3 คําถาม : หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีเปดสอนตั้งแตกอนปการศึกษา 2548 ท่ียังไมได 

    ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติกอนเดือนพฤศจิกายน 2552 

    จะตองดําเนินการตามกรอบ TQF ภายในปใด 

 คําตอบ : 1) หลักสูตรตั้งแตกอนป 2548 จะตองดําเนินการปรับปรุงและไดรับความเห็นชอบจาก  

    สภามหาวิทยาลัยกอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2553 

   2) หลักสูตรป 2549-2551 จะตองดําเนินการปรับปรุงและไดรับความเห็นชอบจาก  

    สภามหาวิทยาลัยกอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2554 
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   3) หลักสูตรป 2552 จะตองดําเนินการปรับปรุงและไดรับความเห็นชอบจาก  

    สภามหาวิทยาลัยกอนการเปดรับสมัครนักศึกษา ภายในปการศึกษา 2555 

 

 1.4 คําถาม : กรณีหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงทุกระดับ ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลวใน

    ป 2553 สามารถเปดรับนักศึกษาไดเลยหรือไม 

  คําตอบ : แนวปฏิบัติในการนําเสอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    ขอ 1.5 กําหนดไววาหลกัสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอน

    จึงสามารถเปดรับนักศึกษาได ดังน้ัน กรณีดังกลาวยังไมสามารถเปดรับได 

 

 1.5 คําถาม : หากตองการนําหลักสูตรปกต ิมาเปดสอนเปนหลักสูตรนานาชาติ  จะถือวาเปนหลักสูตรใหม

    หรือหลักสูตรปรับปรุง 

  คําตอบ : ถือเปนหลักสูตรใหม โดย สกอ. ถือวาวัตถุประสงค คุณสมบัติของผูเขาศกึษา กลุมนักศึกษา

    และการจัดการเรียนการสอนตางกัน และอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนคนละชุด 

 

 1.6 คําถาม : เอกสารหลักคิดจะตองเสนอท่ีประชุมใดบางและตองจัดทําเอกสารจํานวนเทาใด  

 คําตอบ : 1. ท่ีประชุมสภาวิชาการ จํานวน 21 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงซีดี 1 แผน 

    2. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 31 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงซีดี 1 แผน 

 

 1.7 คําถาม : ข้ันตอนในการจัดทําหลักสูตรใหม (ภายหลังจากหลักคิดและความพรอมไดรับอนุมัติจากสภา

    มหาวิทยาลัยแลว)/ปรับปรุงเพื่อเสนอเขาท่ีประชุมตางๆ มีข้ันตอนใดบาง และตองสงเอกสาร

    จํานวนเทาใด  

 คําตอบ : ข้ันท่ี 1 เสนอคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรมายังบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อจัดทําคําสั่ง

    เสนอรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนาม 

 ข้ันท่ี 2 ภายหลังรองอธิการบดีฯ ลงนามในคําสั่งแลว ใหจัดทําหลักสูตรเสนอเขาท่ีประชุมตางๆ 

  โดยมีจํานวนเอกสาร ดังน้ี 

 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 เลม พรอมบันทึกขอมูล

  ลงซีดี จํานวน 1 แผน 

 2) ท่ีประชุมสภาวิชาการ  จํานวน 21 เลม พรอมบันทึกขอมูลลงซีดีจํานวน 1 แผน 

 3) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  

     - หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน 31 เลม พรอมบันทึกขอมูลลงซีดีจํานวน  

    1 แผน    

 - หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตร 

  บัณฑิตช้ันสูง บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูทําเอกสารสรุปเสนอเขาท่ีประชุมสภา 

    มหาวิทยาลัย แตหากมีขอแกไขขอใหคณะจัดทําหลักสูตรฉบับแกไขสงมายัง 

    บัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ตรวจสอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 (กรณีท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย ไมมีขอเสนอแนะใหแกไข ไมตองสงซีดีเน่ืองจาก

 บัณฑิตวิทยาลัยจะใชขอมูลเดิมท่ีสงมายังบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งแรก) 

 ข้ันท่ี 3 ภายหลังสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/รับทราบแลว หากไมมีขอแกไขใหดําเนินการ

  ดังน้ี 
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   1) จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ  โดยมีหัวขอและรายละเอียดตามท่ี สกอ. กําหนด 

    พรอมแนบระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549 ดวย จํานวน 11 

    เลม 

    2) บันทึกขอมูลตามขอ 1) ลงซีดีจํานวน 2 แผน สงมายังบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อเสนอ 

     มหาวิทยาลัยและแจง สกอ. ตอไป 

 

 1.8 คําถาม : องคประกอบของคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรงุหลักสูตร เปนอยางไร ประกอบดวยใครบาง 

 คําตอบ : มีองคประกอบดังน้ี 

   1. ผูแทนจากภาควิชา  โดยคณะเสนอรายช่ือประธานกรรมการจัดทําหลักสูตรและรายช่ือ

    คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร หรืออาจมีรองประธานกรรมการดวยกไ็ด 

 2. ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไมนอ ยกวา

  กึ่งหน่ึงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (อยางนอย 2 คน) เชน หากคณะใดเสนอช่ือ 

  ผูทรงคุณวฒิุท้ังหมด 5 คน จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน ท่ี

  เหลืออีก 2 คน จะเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนคณาจารยใน มอ. ก็ได 

 3. คณะเสนอช่ือกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนเลขานุการ หรือจะมี

  ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 4. คณะอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิอื่นเปนท่ีปรึกษาดวยก็ได 

 5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 2 คน 

 6. ตัวแทนองคกรวิชาชีพ อยางนอย 1 คน (ถามี) 

 

 1.9 คําถาม : กรณีท่ีขอปดหลักสูตร แตยังมีนักศึกษาในหลักสูตรคางอยู สามารถแจงปดหลักสูตรไดหรือไม 

  คําตอบ  :  ถามีนักศึกษาคางอยู ยังปดหลักสูตรไมได ตองรอใหนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษากอน 

    โดยแนะนําใหคณะแจงความประสงคขอปดหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เบ้ือ งตนกอน และ

    แจงอยางเปนทางการอีกครั้งเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  

 

 1.10 คําถาม : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กําหนดจํานวนหนวยกิต 

    วิทยานิพนธของหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 ตองไมนอยกวา 18 หนวยกิต หลักสูตร

    บางหลักสูตรซึ่งเปดสอนกอนระเบียบฯ 49 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  15 หนวยกิต  ไม

    ทราบวาตองปรับปรุงหรือไม 

  คําตอบ : หลักสูตรท่ีผานสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวกอนระเบียบฯ 2549 มีผลบังคับใชก็ไมตองแกไข 

    สามารถใชหลักสูตรดังกลาวได และขอใหปรับปรุงเม่ือครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ท้ังน้ี 

    ตองปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในป 2553 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

2. การรับเขาศึกษา 

 2.1 คําถาม : หากคณะประสงคจะรับนักศึกษา โดยท่ีไมไดอยูในชวงรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จะทําได

    หรือไม 

  คําตอบ : ได เน่ืองจากปจจุบันมีรูปแบบในระบบการรับนักศึกษาหลายชองทาง เชน ระบบรับสมัคร  

    ตลอดป หรือคณะรับเองเปนกรณีพิเศษ แตขอใหคณะฯ แจงความจํานงไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
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 2.2 คําถาม : การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตลอดปเปนอยางไร 

  คําตอบ : การรับนักศึกษาแบบตลอดป จะเปนการรับสมัครออนไลนทางอินเทอรเน็ตเทาน้ัน โดย 

    หลักสูตรตองแจงความประสงคมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนวาหลักสูตรน้ันๆ จะรับนักศึกษา 

    บัณฑิตศึกษาตลอดปและเม่ือมีผูสมัครสาขาวิชาตางๆ มายังบัณฑิตวิทยาลยัแลว บัณฑิต- 

    วิทยาลัย จะดําเนินการจัดสงใบสมัครใหกับคณะ/ภาควิชา เพื่อพิจารณาและแจงผลการ 

    พิจารณามายังบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงรายช่ือนักศึกษาไปยังกองทะเบียน

    และประมวลผล เพือ่ดําเนินการออกรหัสนักศึกษา 

 

3. อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.1 คําถาม : อาจารยชาวตางประเทศท่ีคณะทําสัญญาจาง ถือวาเปนอาจารยประจําหรือไม และกรณีท่ี 

    อาจารยชาวตางประเทศท่ีไมมีสัญญาจางจะแตงต้ังเปนอาจารยประเภทใด 

  คําตอบ : 1. อาจารยชาวตางประเทศท่ีคณะทําสัญญาจาง เปนอาจารยประจํา 

   2. อาจารยชาวตางประเทศท่ีไมมีสัญญาจางหรือเปนบุคคลภายนอกแตงต้ังเปนอาจารยพิเศษ 

  

 3.2 คําถาม : การเสนอแตงต้ังอาจารยท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนอาจารยระดับ 

    บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก สามารถแตงต้ังไดหรือไม 

  คําตอบ : สามารถแตงต้ังได หากอาจารยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ สกอ. ขอ 9.1.2 1) และระเบียบฯ 

    วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 22.1 คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

    เอก และมีผลงาน/ประสบการณการวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาท้ังน้ี 

    ผลงาน/ประสบการณการวิจัยข้ึนอยูกับแตละคณะกําหนด 

 

 3.3 คําถาม : การแตงต้ังอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม  

    อาจารยผูสอน บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเกณฑการแตงต้ังไวปละ 2 ครั้ง คือ เมษายน และ  

    ตุลาคม หากยังไมถึงรอบแตมีความจําเปนท่ีจะตองขอแตงต้ังกอนหรือหลังท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

    กําหนดสามารถดําเนินการไดหรือไม  

  คําตอบ  : สามารถดําเนินการได ท้ังน้ี ขอใหคณะเขียนเหตุผลความจําเปนและแจงไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

    แตอยางไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยขอความรวมมือคณะในการวางแผนการจัดการใหเปนไป

    ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดวย 

 

4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 4.1 คําถาม : อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือใคร  

      และมีคุณสมบัติอยางไร 

 คําตอบ : ระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.6 , 16.7 และขอ 22.1,  

   22.2 กําหนดวา  

 - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  หมายถึง อาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 

  เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา น้ัน  

  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ 

  การศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะ 
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  - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หมายถึง อาจารยประจํา หรืออาจารยผูทรงคุณวุฒิ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง 

   วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตอ งมี

   ประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบ

   ของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม อาจแตงต้ังผูเช่ียวชาญ

   เฉพาะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได 

 

 4.2 คําถาม : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กําหนดจํานวนคณะกรรมการ

    ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดกี่คน 

 คําตอบ : ไมกําหนดจํานวน เพราะระเบียบฯใหมไมไดกําหนดอยูในรูปของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

   วิทยานิพนธ อาจมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพียง 1 คน ก็ได หรือมีอาจารยท่ีปรึกษา

   วิทยานิพนธรวม ดวยก็ได 

 

 4.3 คําถาม : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีคุณสมบัติอยางไร มีจํานวนเทาไร และประกอบดวยใครบาง 

 คําตอบ : ระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 27 กําหนดวาคณะกรรมการ

   สอบวิทยานิพนธ มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย 

 1. ผูทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 

  1 คน 

  2. อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน 

  3. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    โดยมีคุณสมบัติมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือระดับ 9  

    และประธานกรรมการสอบตองไมใชอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม 

 

 4.4 คําถาม : หากอาจารยผูท่ีเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธไดเกษยีณอายุราชการไปแลว และ คณะฯ ได

    ดําเนินการจางอาจารยทานน้ันตอ  ถือวาเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

    หรือไม 

  คําตอบ : ถือวาเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยฯ และเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได แตไม

    ถือวาเปนกรรมการสอบผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (external examiner)  

 

 4.5 คําถาม : อาจารยจากตางวิทยาเขต ถือวาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

    มหาวิทยาลัยฯ ไดหรือไม 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.1 กําหนดวา อาจารย

    ประจํา คือ ขาราชการ พนักงาน หรือผูท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหปฏิบัติงานในสังกัด 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังน้ัน อาจารยจากตางวิทยาเขต ถือวาเปนอาจารยประ จําของ

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไมสามารถแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกได 

 

 4.6 คําถาม : กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัเดินทางมาสอบวิทยานิพนธไมได จะตองทําอยางไร 

  คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 2.6 กรณีท่ีกรรมการสอบ

    วิทยานิพนธท่ีเปนผูทรงวุฒิจากภายนอกไมสามารถมาสอบวิทยานิพนธขอ งนักศึกษาได  ให

    สงผลการประเมินใหคําแนะนําและขอเสนอแนะวิทยานิพนธเปนเอกสารหรือทาง E-mail หรือ

    จัดดําเนินการสอบดวยระบบทางไกล (Teleconference) 
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 4.7 คําถาม : กรณีไมแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ    

    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะมีกี่คน 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 27 กําหนดองคประกอบ

    ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไวไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน แมไม ต้ั งอาจารย

    ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนกรรมการสอบกต็าม 

 

 4.8 คําถาม : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ยกเลิกการมีอาจารยท่ีปรึกษา

    วิทยานิพนธรวมหรือไม 

  คําตอบ : ระเบียบฯ ไมไดกําหนดวายกเลิกหรือไม ดังน้ันจะมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได 

    หรือไมมีก็ไดไมบังคับ 

 

 4.9 คําถาม : ในระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ใชคําวาอาจารยท่ีปรึกษา 

    วิทยานิพนธแทนคําวาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึงวาไมจําเปนตองมีอาจารย

    ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได ใชหรือไม 

  คําตอบ : ใช เน่ืองจากระเบียบฯ ไมไดกําหนด ดังน้ันจะมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ไดหรือไมมี

    ก็ได 

 

 4.10 คําถาม : อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน 1 คน รับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

    นักศึกษาไดกี่คน 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 23 

   1. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไดไมเกิน 5 คน  

   2. เปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ไดไมเกิน 15 คน  

 

 4.11 คําถาม : ถาอาจารยในภาควิชารับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก จํานวน 2 คน สามารถรับนักศึกษา 

    ปริญญาโท แผน ข ไดอีกกี่คน 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 23 หากเปนอาจารย ท่ี

    ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  1 คน 

    เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ   3 คน เชน 

  1. อาจารย  1 คน  รับนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ    1  คน   

    รับนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ  12  คน   

  2. อาจารย  1 คน  รับนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ    3  คน   

    รับนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ    6  คน   

  3. อาจารย  1 คน  ไมรับนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ   

    รับนักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ  15  คน   

 

 4.12 คําถาม : กรณีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักลาออกไปแลว แตยังมีนักศึกษาท่ีกําลังจะสอบ 

    วิทยานิพนธคางอยู จะใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธคนเดิมดูแลนักศึกษาจนสําเร็จ 

    การศึกษาไดหรือไม 

  คําตอบ : ใหคณะจัดทําหนังสือเปนบันทึกขอความแจงบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
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 4.13 คําถาม : อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธมีคุณสมบัติอยางไร 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 16.8 กําหนดวา เปน 

    อาจารยประจํา ซึ่งเปนอาจารยประเภทอาจารยผูสอน หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/

    รวม ก็ได 

 

 4.14 คําถาม : อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเปนประธานกรรมการสอบไดหรือไม 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 28 คณะกรรมการสอบ

    สารนิพนธคนใดคนหน่ึงเปนประธานกรรมการสอบก็ได 

 

 4.15 คําถาม : ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธไดหรือไม 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  

    ขอ 16.3 กําหนดวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารยประจําหลักสูตร 

    ขอ 16.8 กําหนดวา อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ คือ อาจารยประจํา 

    ขอ  19.2 กําหนดวา กรรมการบริหารหลักสูตร คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ดังน้ัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธได 

 

 4.16 คําถาม  : การแตงต้ังบุคคลภายนอก ผูบริหารองคกรเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ  สกอ . 

    มาเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดหรือไม 

  คําตอบ  : ใหเปนไปตามประกาศฯ เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการแตงต้ังอาจารยพิเศษระดับ 

    บัณฑิตศึกษา ในกรณีคุณสมบัติไมสอดคลองกับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ . 

    2549 และเกณฑ สกอ. ฉบับลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2552 

 

5. การสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ 

 5.1 คําถาม : ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสารนิพนธ ฉบับลงวันท่ี  27 

    ธันวาคม 2550 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบสารนิพนธท่ีคณะ น้ัน เน่ืองจากบางคณะฯ เปน

    ผูดําเนินการกําหนดวันสอบสารนิพนธ ใหนักศึกษา จําเปนหรือไมตองใหนักศึกษาดําเนินการ

    ยื่นคํารองขอสอบอีก 

 คําตอบ : ประกาศฉบับดังกลาวเปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติเทาน้ัน แตหากคณะมีระบบ/แนวปฏิ บัติ

   ภายในคณะ ก็สามารถดําเนินการตามท่ีคณะกําหนดไวได โดยไมตองยื่นคํารองขอสอบ 

 

 5.2 คําถาม  :  การจายคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธมีระเบียบฯกําหนดท่ีชัดเจน แตการสอบโครงราง

    วิทยานิพนธไมมีระเบียบฯ และไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการ 

  คําตอบ  :  ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 25 ไดกําหนด 

    องคประกอบของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไว และไมมีระเบียบท่ีเรียกเก็บ 

    คาธรรมเนียมการสอบโครงรงวิทยานิพนธ จะมีการจายคาตอบแทนกรรมการสอบโครงรางฯ 

    หรือไมข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของแตละคณะ 

 

6. การตีพิมพและนําเสนอในทีป่ระชุมของผลงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 6.1 คําถาม : คําวารับลงตีพิมพในวารสารหมายความวาอยางไร 

  คําตอบ : หมายความวาสํานักพิมพไดรับจดหมายตอบรับวายอมรับหรือมีแนวโนมวาจะไดรับตีพิมพ 

    (accepted) ซึ่งแตกตางจากคําวา ไดรับเรื่องแลว หรือ submitted  
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 6.2 คําถาม : การนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในท่ีประชุมวิชาการ (ท่ีมี Proceedings) จํานวน 2 ครั้ง

    เทียบเทากับการตีพิมพในวารสาร 1 paper หรือไม 

  คําตอบ : ไมสามารถเทียบเทาได 

 

 6.3 คําถาม : กรณีนักศึกษาปริญญาโทไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประ เทศ  (ท่ีมี Proceedings)  

    สามารถนํามาเทียบเทาเปนผลงานตีพิมพในวารสารตามเง่ือนไขการรับทุนไดหรือไม 

  คําตอบ : ไมสามารถนํามาเทียบเทาได 

 

 6.4 คําถาม : ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกจะตองไดรับการตพีิมพในวารสารอยางนอยกี่เรื่อง 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไมไดกําหนดจํานวนเรื่อง ท้ังน้ี

    ใหข้ึนอยูกับหลักสูตรและคณะกําหนด แตข้ันต่ํานักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีผลงาน

    การตีพิมพในวารสารอยางนอย 1 เรื่อง 

 

7. การลงทะเบียนเรียน 

 7.1 คําถาม : การลงทะเบียนเรียนของรายวิชานอกสถาบัน จะตองดําเนินการอยางไร     

  คําตอบ : ใหนักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบียนเรียนรายวิชาและขอเทียบโอนรายวิชาท่ีงานทะเบียน

    เพื่องานทะเบียนจะไดทําหนังสือสงตัวไปเรียน ณ สถาบันน้ันๆ ตอไป 

 

8. ความรูภาษาอังกฤษ 

 8.1 คําถาม : หากนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ประสงคจะ

    ลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 890-902 ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ หรือ 417-601 ท่ีวิทยาเขตปตตานี

    จะตองผานการสอบ PSU-GET ท้ัง 3 ทักษะ และไดคะแนนถัวเฉลี่ยต่ํากวา 60% ใชหรือไม 

  คําตอบ : ใช โดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองสอบ PSU-GET 

    ท้ัง 3 ทักษะ คือ Writing, Listening, Reading & Structure ภายใน 3 ปแรกท่ีเขาศึกษา  และ

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเขาศึกษาระดับปริญญาเอก จะตอ งสอบ PSU-GET ท้ัง 3 

    ทักษะ ภายใน 2 ปแรกท่ีเขาศึกษา 

 

 8.2 คําถาม : จําเปนหรือไมท่ีจะตองสอบ PSU-GET ท้ัง 3 ทักษะ ในครั้งเดียวกัน 

  คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

    บัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ไมไดกําหนดวาตองสอบท้ัง 3 ทักษะ ในคราว 

    เดียวกัน แตกําหนดวาจะตองสอบใหครบท้ัง 3 ทักษะ และหากไดคะแนนถัวเฉลี่ยท้ัง 3 ทักษะ

    ตํ่ากวา 60% ภายในจํานวนปท่ีกําหนด จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว 

 

 8.3 คําถาม : หากนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมิใชหลักสูตรนานาชาติ จากวิทยาเขตหาดใหญ ปตตานี ตรัง 

    สุราษฎรธานี ประสงคจะสอบวัดความรูความสามารถภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยคณะการ

    บริการและการทองเท่ียว หรือ คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาสามารถใช เกณฑ

    ระดับคะแนนในการประเมินการผานความรูภาษาอังกฤษเชนเดียวกับ PSU-GET ไดหรือไม 

  คําตอบ : ไมได เกณฑการประเมินจะตองเปนไปตามหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศฯ 

    เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 

    8 ธันวาคม 2552 
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 8.4 คําถาม : ผลการสอบ PSU-GET ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถนํามาถั่วเฉลี่ยคะแนนได 

    หรือไม และมีผลกับนักศึกษารหัสใดบาง 

  คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

    บัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ไดกําหนดใหสามารถนํามาถัวเฉลี่ยได ซึ่ งจะตอ งได

    คะแนนไมตํ่ากวา 60% โดยมีผลกับนักศึกษาทุกรหัส 

 

 8.5 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, IELTS ซึ่งจัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการ 

    ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สามารถนํามาใชเปนหลักฐานการเทียบเทาความรูภาษาอังกฤษได

    หรือไม 

  คําตอบ : ได หากผลการสอบคัดเลือกเปนไปตามมาตรฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และเปนผลคะแนน

    ท่ีไดรับรองจากสถาบันท่ีจัดสอบวาสามารถนําไปใชในการสอบเขามหาวิทยาลยัได 

 

 8.6 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ท่ีมีขอความ “NOT A TOEFL SCORE REPORT ……………”  

      สามารถนํามาใชเปนหลกัฐานการเทียบเทาความรูภาษาอังกฤษเปนกรณีพิเศษไดหรือไม 

  คําตอบ : ไมได เน่ืองจากเอกสารดังกลาว เปนผลการสอบอยางไมเปนทางการ  

 

 8.7 คําถาม : ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สามารถนํามาเทียบเทาความรูภาษาอังกฤษในระดับ 

    บัณฑิตศึกษาไดหรือไม 

  คําตอบ : ไมได เน่ืองจากการสอบ TOEIC เปนการวัดผลเพื่อนําไปใชกับการสมัครงาน ไมใชทาง 

    การศึกษา และตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของ

    นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ไมไดระบุใหนําผล TOEIC มาเทียบ 

 

 8.8 คําถาม : นักศึกษาปริญญาเอก จะใชผลสอบจากสถาบันอื่น เชน CU-TEP เทียบเทา TOEFL ได 

    หรือไม 

  คําตอบ : ได และตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 500 คะแนน นักศึกษานําผลการสอบ CU-TEP มายื่นคํารอ ง

    ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย   

 

 8.9 คําถาม : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมีการเทียบเทา TOEFL มาให ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันใดๆ ท้ังใน

    และตางประเทศ สามารถนํามายื่นขอเทียบความรูภาษาอังกฤษไดหรือไม 

  คําตอบ : ได โดยจะตองมีคะแนนผานตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 8.10 คําถาม : กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือเปนนักศึกษาตางประเทศท่ีมีการใช  

    ภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอนจะขอยกเวนการสอบ PSU-GET ไดหรือไม และตอง 

    ดําเนินการอยางไร 

  คําตอบ : ได โดยตองมีหลักฐานมาแสดงวา เปนผูมีความรูความสามารถภาษาอังกฤษเพียงพอ ไดแก 

    สําเนา Transcript สําเนาใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ เสนอผานคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัย  

    พิจารณาเปนรายๆ ไป 
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 8.11 คําถาม : กรณีเปนนักศึกษาตางชาติ จําเปนตองสอบ PSU-GET อีกหรือไม 

  คําตอบ : 1) หากนักศึกษามีผลการสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลยัรับรอง เชน TOEFL, IELTS เปนตน หรือมี

     หลักฐานเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพยีงพอ ไดแก 

     สําเนา Transcript สําเนาปริญญาบัตร เปนตน เสนอผานคณะมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

     พจิารณาเปนราย ๆ ไป 

    2) หากนักศึกษาไมมีหลักฐานตามขอ 1)  จะตองสอบ PSU-GET ใหไดคะแนนตามเกณฑท่ี

     บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 8.12 คําถาม : ผลสอบภาษาอังกฤษ กําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันไหน 

  คําตอบ : ตามระเบียบฯ นับจากวันท่ีสอบความรูภาษาอังกฤษผานจนถึง ณ วันท่ีเขาศึกษา  

    ตัวอยาง เชน เปดภาคเรียนวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552   ผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีนํามายื่น

    ตอบัณฑิตวิทยาลัยน้ัน วันท่ีสอบความรูภาษาอังกฤษผานตองไมกอนวันท่ี 29 พฤษภาคม 

    2550 

 

 8.13 คําถาม  : การเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-902 สามารถนํามาเปนผลการสอบผานความรู 

      ภาษาอังกฤษไดหรือไม 

  คําตอบ  : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

    บัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ขอ 5.2 ไดระบุวาผลการเรียนรายวิชาดังกลาว ไม

    สามารถทดแทนการสอบ PSU-GET ได แตสามารถนําผลการเรียนมาเสนอ บัณฑิตวิทยาลัย

    พิจารณาได ซึ่งอยูในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัยเปนรายๆ ไป ไมไดเปนการนําผลสอบผาน

    ภาษาอังกฤษมาเทียบเทา PSU-GET  

 

 8.14 คําถาม  : หากเปนนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตจะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีวิทยาเขตภูเก็ตไดหรือไม 

  คําตอบ  : ได โดย 

    1) นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมิใชหลักสูตรนานาชาติ สามารถลงทะ เบียนเรียนรายวิชา 

     811-501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 

    2) นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

     ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 วิชา ดังน้ี 

    - 811-501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 

    - 811-502 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 

 

9. ทุนการศึกษา และทุนวิจัย 

 9.1 คําถาม : นักศึกษาตางชาติสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสํานักงาน

    กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดหรือไม 

  คําตอบ  : ตามเกณฑของ สกว. กําหนดไววาผูสมัครขอรับทุน คปก. ตองเปนนักศึกษา ท่ีมีสัญชาติ ไทย

    เทาน้ัน 

 

 9.2 คําถาม : นักศึกษาท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เขียนวิทยานิพนธเปน 

    ภาษาไทยไดหรือไม 

  คําตอบ  : คปก. มีเง่ือนไขวาตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ อาจยกเวนเฉพาะบางสาขาท่ีเห็นวา 

    เหมาะสมจะเขียนภาษาไทย 
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 9.3 คําถาม  : หนวยงานใดเปนผูสงสัญญาการรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ไปยัง 

    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   

  คําตอบ  : อาจารยท่ีไดรับทุนเปนผูสงสัญญาการรับทุนใหกับ สกว. โดยตรง เพื่อความสะดวกในการ 

    ติดตามสัญญาการรับทุนกับ สกว.  

 

 9.4 คําถาม  :  นักศึกษาท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) แบบรวมทุน (Window II) จะ

    ไดรับเงินสนับสนุนอะไรบาง 

  คําตอบ  :  จะไดรับดังน้ี 

   1)   คาใชจายรายเดือน ๆ ละ ประมาณ 6,000 – 8,000 บาท 

   2)  ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  

   3)  เงินวิจัยถาคณะฯ สนับสนุน 

 

 9.5 คําถาม   :  ทําไมนักศึกษาท่ีไดรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทรบางรายจึงไมไดรับเงินเดือน 

  คําตอบ  :  เปนไปไดวานักศึกษาผูน้ันไมสงรายงานกาวหนาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหส งทุก  6 เดือน 

    จึงมีการชะลอการเบิกจายเงินเดือนไวกอน จนกวานักศึกษาจะสงรายงานและความกาวหนา

    เปนไปตามเง่ือนไขการรับทุนฯ บัณฑิตวิทยาลัยจะเบิกจายเงินทุนยอนหลังใหตอไป 

 

 9.6 คําถาม   : ไมทราบวาบัณฑิตวิทยาลัยมีทุนอะไรบางสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

  คําตอบ  : มีทุนภายใน ม .อ. และภายนอก ม.อ.  

    ทุนภายใน ม .อ. มีดังน้ี 

   1) ทุนผูชวยสอน มูลคาทุนละ 30,000 บาท ซึ่งผูสมัครขอรับทุนดังกลาวตองเรียนภาคปกติ 

    จะไดรับเงินเดือน ๆ ละ 3,000 บาท  

   2) ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ มีมูลคาทุนดังน้ี 

 - งานวิจัยกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโครงการละประมาณ 15,000 บาท   

 - งานวิจัยกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโครงการละประมาณ  6,000 บาท 

 3) ทุนตาง ๆ ของคณะ ดูไดท่ี web site ของคณะน้ัน ๆ 

 ทุนภายนอก  มีดังน้ี 

 1) ทุนราชกรีฑาสโมสร มีมูลคาทุน 24,000 บาท ซึ่งนักศึกษาช้ันป ท่ี 1 ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา  

 2) ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพวิเตอรและการสื่อสาร มีมูลคาทุน 90,000 บาท ตองกําลังศึกษา

  ในสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร  

 3) ทุนเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละป  

    สามารถดูรายละเอยีดตางๆ ไดท่ี http://www.grad.psu.ac.th    

 

 9.7 คําถาม : ทุนผูชวยสอนจะเบิกจายใหนักศึกษาวันท่ีเทาไหรและจะตองสงรายงานภายในวันใด 

  คําตอบ : สงภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน และบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเบิกจายใหนักศึกษาประมาณ

    วันท่ี 8 ของทุกเดือน กรณีสงชาจะไดรับคาตอบแทนอีก 1 เดือนถัดไป 
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 9.8 คําถาม : กรณีนักศึกษารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ตอมานักศึกษาลาพักการศึกษาจะ 

    ดําเนินการอยางไร 

  คําตอบ : คณะทําหนังสือแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อระงับการจัดสรรเงิน หรือกรณีบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรร

    เงินใหคณะแลว นักศึกษาลาพักการศึกษาในภายหลัง นักศึกษาสามารถดําเนินการเบิกจายเงิน

    ใหทันภายใน 2 ปงบประมาณ หากไมทัน คณะตองแจงคืนเงินบัณฑิตวิทยาลัยกอน และให

    นักศึกษายื่นขอรับทุนในปถัดไป 

 

 9.9 คําถาม : นักศึกษาขอยกเลิกการรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทรเน่ืองจากไดรับทุนอื่นจะตองทํา  

    อยางไร 

  คําตอบ : นักศึกษาตองหารืออาจารยท่ีปรึกษากอนวาจะเลือกรับทุนใด ซึ่งทําได 2 กรณี ดังน้ี 

  1) กรณีท่ีรับทุนอื่นท่ีไมใชทุนประเภทเดียวกับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร เชน  

   ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก สามารถรับซ้ําซอนท้ัง 2 ประเภทได  แตตอ ง

   แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

  2) กรณีท่ีรับทุนการศึกษาประเภทเดียวกับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร ใน 2 ลักษณะ 

   คือ รับทุนท้ัง 2 ประเภทในระยะเวลาท่ีซ้ําซอนกัน เชน รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร

        พรอมกับรับทุน คปก. ใหนักศึกษาแจงผานอาจารยท่ีปรึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัยวาจะ 

        เลือกรับทุนใด พรอมวงเงินท่ีจะชดใช หรือถานักศึกษารับทุนท่ีระยะเวลาการรับทุนไม  

   ซ้ําซอนกัน เชน รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1/2551 และ  

   รับทุน คปก. ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2/2551 นักศึกษาตองแจงผานอาจารยท่ีปรึกษา 

   มายังบัณฑิตวิทยาลัยวาจะเลือกรับทุนใด และไมตองชดใชเงินทุนคืน 

 

10. การสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 10.1 คําถาม : การสงสารนิพนธจะตองสงอะไรบาง และมีข้ันตอนอยางไร 

  คําตอบ : ตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 

    ขอ 2.7 กําหนดวา ใหนักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณพรอมขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอคณะ

    ตนสังกัด และใหคณะสงสารนิพนธในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 

11. การลาออก/พนสภาพการเปนนักศึกษา 

 11.1 คําถาม : นักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษาจะดําเนินการอยางไร 

  คําตอบ : นักศึกษากรอกแบบฟอรมของงานทะเบียน และเสนอผานความเห็นตามข้ันตอนใน     

    แบบฟอรม และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งใหลาออกจากการเปนนักศึกษา งานทะเบียนแจง 

    บัณฑิตวิทยาลัยและคณะทราบผานทาง e-document 

 

12. การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

 12.1 คําถาม : กรณนัีกศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในภาคการศึกษาเดียวกับท่ีสอบวิทยานิพนธ 

    เรียบรอยแลว แตยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาเน่ืองจากรอหลักฐานการเผยแพรผลงานวิ จัย

    เพื่อวิทยานิพนธ จะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาและชําระเงินคารักษาสถานภาพการ

    เปนนักศึกษาหรือไม 

  คําตอบ : นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปท่ี    

    งานทะเบียนแตไมตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยให นํา

    เอกสารการรักษาสถานภาพใหบัณฑิตวิทยาลัยรับรองการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
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13. การสําเร็จการศึกษา 

 13.1 คําถาม : กรณีนักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธเรียบรอยแลว และสามารถสงวิทยานิพนธ (เลมดํา) ได

    ภายในเวลากําหนด คือ 21 วันนับจากวันสอบ แตยังไมมีหลักฐานการตีพิมพเผยแพร 

    วิทยานิพนธมาแนบพรอมการสงวิทยานิพนธ กรณีน้ีถือวาสําเร็จการศึกษาไดหรือไม 

  คําตอบ : ถือวายังไมสําเร็จการศึกษา เน่ืองจากหลักฐานไมครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  กรณี น้ี บัณฑิต-

    วิทยาลัยจะรับเลมวิทยานิพนธไวกอน แตยังไมดําเนินการออกเกรดใหนักศึกษา จนกวา 

    นักศึกษาจะนําหลักฐานการตีพิมพเผยแพรมายื่นท่ีบัณฑิตวิทยาลัย และจัดใหนักศึกษาอยู ใน

    สถานภาพ “รอสําเร็จการศึกษา” 

 

 13.2 คําถาม : ตามระเบียบฯ ใหสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณภายใน 6 เดือน หากนักศึกษาสงวิทยานิพนธ

    กอนและยังอยูในเทอมเดียวกัน แตอยูระหวางรอจดหมายตอบรับใหตีพิมพจากวารสาร  และ

    เม่ือพนระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ แลว นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพ 

    หรือไม และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือใด 

  คําตอบ : บัณฑิตวิทยาลัยรับวิทยานิพนธท่ีสงภายใน 6 เดือนไวกอน แตนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

    จนกวาจะมีการตีพิมพหรือเสนอ proceedings ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและในกรณี ท่ีหากไดรับ

    จดหมายตอบรับใหตีพิมพในภาคการศึกษาเดียวกันถือวาสําเร็จการศึกษาตามวันท่ีสอบ หรือ

    วันท่ีสงวิทยานิพนธ หากพนภาคการศึกษาน้ันแลว จะตองรักษาสถานภาพ ท่ีงานทะเบียนใน

    สถานภาพ รอสําเร็จการศึกษา แตไมตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน

    นักศึกษา และสําเร็จการศึกษา ณ วันท่ีท่ีไดรับจดหมายตอบรับใหตีพิมพ 

 

 13.3 คําถาม  : 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศหรือหนังสือแจงไปยังคณะตางๆเกี่ยวกับเกณฑการสง บว. 4/1 

     หรือระยะเวลาการสง บว.4/1 หรือไม  

    2. กรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธและสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลว  แต เรื่ อ งการ

     ตีพิมพเผยแพรผลงานบทความวิทยานิพนธอยูระหวางการดําเนินการและยังไมมีการตอบ

     รับใดๆ จากวารสาร กรณีน้ี นักศึกษาจะตองสง บว.4/1 ท่ีไมสมบูรณมากอน หรือไม หรือ

     ใหสงเม่ือการตีพิมพเผยแพรเสร็จสมบูรณแลว 

  คําตอบ  :  บว.4/1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีข้ึนเพื่อตองการทราบความกาวหนาของนักศึกษากอนสํา เร็จ

    การศึกษา ทําควบคูกับ บว.4 การขอสอบวิทยานิพนธ และในปจจุบันเกณฑการสําเร็จ 

    การศึกษาคอนขางเขมงวดข้ึน จึงเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีชวยใหคณะ/อาจารยท่ีปรึกษาฯ/ 

    นักศึกษาไดตรวจสอบ ดังน้ัน กอนท่ีนักศึกษาจะสอบควรมีความกาวหนาวิทยานิพนธ  และ

    ประธานบัณฑิตศึกษาประจําคณะลงนาม รับรองการเผยแพรผลงานของนักศึกษา  ซึ่ งถือ เปน

    การรายงานความกาวหนาของผลงานน้ันๆ อาจยังไมไดรับการตอบรับหรือตอบรับจากวารสาร

    แลว 

 

 13.4 คําถาม  : การนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Proceedings ในการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

    ปริญญาโทเปนเกณฑท่ีตองทําตามบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะ 

  คําตอบ  : เปนเกณฑของ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดไวในระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับ

    บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 54.2  
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14. คาธรรมเนียมการศึกษา 

 14.1 คําถาม : คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย หมายถึงคาลงทะเบียนเรียนดวยใชหรือไม 

  คําตอบ : ใช ซึ่งเปนคาธรรมเนียมท่ีนักศึกษาจายครั้งเดียวในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยไมมีคาใชจายอื่นๆ 

    เพิ่มเติมและนักศึกษาตองจายเทากันทุกภาคการศึกษา ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

    กําหนด (ซึ่งแตละหลักสูตรคาธรรมเนียมจะแตกตางกัน) 

 

 14.2 คําถาม : นักศึกษาท่ีไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีสถาบันอื่น ใครเปนผูจายเงินคาธรรมเนียม 

    การศึกษาใหกับสถาบันน้ัน 

  คําตอบ : การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางหลักสูตรกับนักศึกษา 

 

15. Research Fellow 

 15.1 คําถาม  :  นักวิจัย หรือ Research Fellow มีแบบฟอรมใบสมัครหรือไม 

  คําตอบ  :  แบบฟอรมใบสมัครและใบเสนอช่ือนักวิจัย (Research Fellow) สามารถดูหรือดาวนโหลดไดท่ี  

      www.grad.psu.ac.th 

 

 15.2 คําถาม  :  นักวิจัย (Research Fellow) จะตองจายคาธรรมเนียมอะไรบาง 

 คําตอบ  :  1. ไมตองจายคาธรรมเนียมใดๆ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการได 

    กําหนดใหมีกลุมสถานภาพนักวิจัย (Research Fellow) เขามาทํางานวิ จัย และใช  facility 

    ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

   2.  หากประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัย (Research Fellow) เปนนักศึกษาปริญญา

    โท/เอก จะตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศฯ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม ของ 

    มหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยกลุมน้ีจะมีงานวิจัย/ขอมูลวิจัยแลว ระยะเวลาการศึกษา  

    (retention time) ก็ลดลง เน่ืองจากไดทํางานวิจัยท่ีมีความกาวหนามาระดับหน่ึงแลว  

 

 15.3 คําถาม : การเปนนักวิจัย (Research Fellow) จะตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษกอนหรือไม 

  คําตอบ : 1 ปแรกท่ีคณะฯรับเปนนักวิจัย (Research Fellow) ยังไมมีเง่ือนไขเกณฑภาษาอังกฤษ แตหาก

     ปถัดมาคณะฯ รับเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไมวาจะเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือระดับ

     ปริญญาเอกก็ตองผานเกณฑภาษาอังกฤษเหมือนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ัวไป 

 

16. ผูรวมเรียน 

 16.1 คําถาม : หากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขอรวมเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีการคิด

    คาธรรมเนียมของการรวมเรียนอยางไร 

  คําตอบ  : คาธรรมเนียมของนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 จะไดรับยกเวน 4 รายการ คือ  

   1.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย 

   2.  คาบํารุงหองสมุด  

   3.  คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ  

   4.  เอกสารลงทะเบียนเรียนตางๆ 

   สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป จะไดรับยกเวนท้ังหมดเพราะ

   เปนคาธรรมเนียมเหมาจาย ท้ังน้ี หลักเกณฑดังกลาวใชในกรณีท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

   สงขลานครินทร 
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 18.3 คําถาม : ถาเปนผูสนใจภายนอก คุณสมบัติไมพรอมท่ีจะเรียนระดับปริญญาโท จะใหเปนผูรวมเรียนโดย

    ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา คาธรรมเนียมจะแตกตางจากนักศึกษาปริญญาตรีของ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือไม หรือแตกตางจากประกาศฯเดิมกอนปการศึกษา 2550 

    หรือไม 

  คําตอบ : เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินท วาดวยการศึกษาของผูรวมเรียน พ.ศ. 2547 

    ขอ 8 และขอ 12.1 ซึ่งโดยระเบียบฯ ใหคณะกําหนดเอง 

 

 

**************************** 




