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ขั้นตอนหลกั ขั้นตอนย่อย ระยะเวลา
ผู้รับผดิชอบ/

ด าเนินการ

ระเบียบ/หนังสือ/เวบ็ไซต์

ทีเ่กีย่วข้อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ

1.  การจัดสอบประมวล

ความรอบรู้นักศึกษาปริญญา

โท แผน ข

1.  นกัศึกษา Download แบบค าร้องขอ
สอบประมวลความรอบรู้ จากเวบ็ไซต์
บณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสต ์
ท่ี http://www.graduate.sci.psu.ac.th/

ภาคการศึกษาท่ี 1 
เดือนธนัวาคม

ภาคการศึกษาท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม

นกัศึกษา บว.วิทย8์_แบบค าร้องขอ
สอบประมวลความรอบรู้.

doc

ผูมี้สิทธ์สอบ :
 -  เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงศึกษาตามหลกัสูตรแผน ข (สารนิพนธ์)  
 -  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตรก าหนดเรียบร้อย
แลว้ (36 หน่วยกิต) โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต  ่า
กว่า 3.00

2.  นกัศึกษาไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
การสอบในการขอสอบคร้ังแรก  แต่
หากสอบไม่ผา่นในการขอสอบคร้ังท่ี 2 
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสอบท่ี
กองคลงัมหาวิทยาลยั

นกัศึกษา

3.  ยืน่แบบค าร้องพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใน ขอ้ 2 ต่อ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายใน
เวลาท่ีก าหนด ในแต่ละภาคการศึกษา

     

นกัศึกษา

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข



ขั้นตอนหลกั ขั้นตอนย่อย ระยะเวลา
ผู้รับผดิชอบ/

ด าเนินการ

ระเบียบ/หนังสือ/เวบ็ไซต์

ทีเ่กีย่วข้อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ

4.  ภาควิชาฯ จดัท าแบบเสนอ
รายละเอียดการสอบประมวลความรอบรู้
 ประจ าภาคการศึกษา โดยแจง้ :
4.1 ก าหนดการสอบขอ้เขียน และช่ือ
รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรจ านวน 4 วิชา
4.2 ก าหนดการสอบขอ้เขียนวิชาเลือก 
และช่ือรายวิชาเลือกท่ีนกัศึกษาประสงค์
จะขอสอบ
4.3 ก าหนดการสอบปากเปล่า 
4.4 หอ้งท่ีใชใ้นการสอบ 
4.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการออกและ
ตรวจขอ้สอบ และกรรมการสอบปาก
เปล่า

ก่อนถึงก าหนดวนัสอบ
ประมาณ 2 อาทิตย์

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ ตวัอยา่ง
ขอเสนอรายละเอียดการสอบ.doc

วิชาท่ีสอบ
 3.1   วิชาบงัคบั ของหลกัสูตร 4 วิชา คือ
• 344 – 511  Algorithm Analysis and Design
• 344 – 521  Computer Organization and Architecture
• 344 – 541  แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแ์วร์
• 344 – 581  Theory of Computation
 3.2   วิชาเลือก นกัศึกษาตอ้งเลือกวิชาต่าง ๆ อีก 2 วิชา 

5.  ภาควิชาฯ จดัท าตารางก าหนดการ
สอบ

ก่อนถึงก าหนดวนัสอบ
ประมาณ 2 อาทิตย์

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ ตวัอยา่ง
ก าหนดการสอบ.xls

6.  ภาควิชาฯ จดัท าใบเซ็นช่ือและ
แบบฟอร์มบนัทึกผลคะแนนสอบ

ก่อนถึงก าหนดวนัสอบ
ประมาณ 1 อาทิตย์

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ ตวัอยา่งใบเซ็นช่ือ
และฟอร์มบนัทึกคะแนนสอบ.xls

7.  สอบตามก าหนดเวลาท่ีหลกัสูตรฯ 
ก าหนด

นกัศึกษา

8.  คณะกรรมการออกขอ้สอบประชุม
เพ่ือพิจารณาผลการสอบของนกัศึกษา

ภายใน 1 สปัดาห์
หลงัจากสอบเสร็จ

คณาจารย์
ผูอ้อกขอ้สอบ

ผูส้อบจะตอ้งไดค้ะแนนของแต่ละวิชาไม่ต  ่ากว่า
ร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผา่นขอ้เขียนและมีสิทธ์ิเขา้
สอบปากเปล่า

9. ภาควิชาฯ รายงานผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้ของนกัศึกษาไปยงั
คณะฯ เพ่ือรายงานไปยงับณัฑิตวิทยาลยั
ต่อไป ตามแบบ บว.7

ภายใน 1 สปัดาห์
หลงัจากประชุมสรุปผล

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ บว.7_แบบแจง้ผลการ
สอบประมวลความรอบรู้.

doc

10. ภาควิชาฯ จ่ายเงินค่าตอบแทนการ
สอบประมวลความรอบรู้ตาม
หลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัฯ และภาควิชา
ฯ ก าหนด

ภายใน 1 สปัดาห์
หลงัจากรายงานผล

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ ประกาศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน.pdf

เกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนของ
ภาควิชาฯ.doc

ตวัอยา่ง
การค านวณจ่ายค่าตอบแทน.doc



ขั้นตอนหลกั ขั้นตอนย่อย ระยะเวลา
ผู้รับผดิชอบ/

ด าเนินการ

ระเบียบ/หนังสือ/เวบ็ไซต์

ทีเ่กีย่วข้อง
เอกสาร/แบบฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ

ตวัอยา่งหนงัสือขออนุมติัพร้อม
เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมกาสอบ

ประมวลความรอบรู้

ตวัอยา่งใบส าคญัรับเงิน

11. ภาควิชาฯ จดัท าหนงัสือขออนุมติั
พร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไป
ยงัหน่วยคลงัคณะฯ

ภายใน 1 สปัดาห์
หลงัจากรายงานผล

เจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ เอกสารท่ีแนบพร้อมหนงัสือขออนุมติัพร้อมเบิกจ่าย
ประกอบดว้ย :
 - ส าเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปิดสอบฯ
 - ส าเนาแบบค าร้องขอสอบฯ (บว.วิทย ์8)
 - ส าเนาผลการสอบฯ (บว.7/1)
 - ใบส าคญัรับเงินของประธานและกรรมการ
    (พร้อมประทบัตราจ่ายเงินแลว้)


