
การสอบวทิยานพินธ์

ทํา GS.3 ในระบบ Sc-graduation  ก่อนสอบ 4 สปัดาห,์

สง่หนังสอืเชญิกรรมการผูท้รงคณุวุฒภิายนอก (2 วนั)

ตรวจสอบคณุสมบติัของกรรมการสอบ และ sign  GS.3 ในระบบ

อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หวัหน้าสาขา ตรวจสอบคณุสมบติัของกรรมการสอบ

ผูบ้รหิารระดับคณะอนุมติั GS.3 ในระบบ (1 วนั)

Step 1 นักศึกษา

     - ขอไฟล์ CV กรรมการผูท้รงคณุวุฒภิายนอกทกุท่าน และกรอกขอ้มูลกรรมการฯ ภายนอก        

        ในแบบฟอรม์ Invitation letter TH/ENG <--- download สง่บณัฑิตศึกษา คณะวทิย์
        ที� E-mail : grad.sc.psu@gmail.com เพื�อจดัทําหนังสอืเชญิต่อไป
Step 2 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

     ( log form เป�น PDF เมื�อสิ�นสดุกระบวนการ) (1 วนั)

Step 3 อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หัวหน้าสาขา/ผู้บรหิารระดับคณะ

     และ sign GS.3 ในระบบ

แต่งตั�งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์(GS.3)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทร  [07428]  8094    E-mail  :  grad.sc.psu.@gmail .com

(flow chart) และแบบ
ฟอรม์ที�เกี�ยวขอ้ง

ระบบ
 Sc-graduation

สง่ขอ้มูลผลงานตีพมิพ/์Proceedings ก่อนขอสอบวทิยานิพนธ์

กรอกขอ้มูลผลงานตีพมิพ/์Proceedings ในระบบ(2 วนั)

ทํา (GS.4/1) ในระบบ

ตรวจสอบ และ sign GS.4/1  ในระบบ

อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หวัหน้าสาขา ตรวจสอบและ  sign  GS.4/1 ในระบบ
ผูบ้รหิารระดับคณะอนุมติั GS.4/1 ในระบบ (1 วนั)

สง่ GS.4/1  ไปยงับณัฑิตวทิยาลัย ผา่นระบบ E-doc เพื�ออนุมติั

Step 4 นักศึกษา

     มายงั E-mail : grad.sc.psu@gmail.com

Step 5 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

Step 6 นักศึกษา

Step 7 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

     (log form เป�น PDF เมื�อสิ�นสดุกระบวนการ) (1 วนั)

Step 8 อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หัวหน้าสาขา/ผู้บรหิารระดับคณะ

Step 9 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

สง่ขอ้มูลการเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ ์(GS.4/1)

ทํา GS.4 ในระบบ สอบ 3 สปัดาห์

ตรวจสอบ และ sign เอกสารขอสอบวทิยานิพนธ ์(GS.4) ในระบบ

อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หวัหน้าสาขา ตรวจสอบและ  sign  GS.4 ในระบบ
ผูบ้รหิารระดับคณะอนุมติั GS.4/1 ในระบบ (1 วนั)

สง่ GS.4 (แนบ GS.3) ไปยงับณัฑิตวทิยาลัย ผา่นระบบ E-doc เพื�ออนุมติั

Step 10 นักศึกษา

Step 11 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

     (log form เป�น PDF เมื�อสิ�นสดุกระบวนการ) (1 วนั)

Step 12 อ.ที�ปรกึษา/ประธานหลักสตูร/หัวหน้าสาขา/ผู้บรหิารระดับคณะ

Step 13 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

ขอสอบวทิยานพินธ ์(GS.4)

กรอกขอ้มูลการเดินทางของกรรมการผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอก ในแบบฟอรม์             

ขออนุมติัเดินทางและค่าตอบแทนใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ ์(3 วนั) (จองตั�วเครื�องบนิ  

ดําเนินการเรื�องขออนุมติั สาํรองค่าใชจ้า่ยต่างๆ

จดัรถรบัสง่กรรมการผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอก

Step 14 นักศึกษา

     ขอ้มูลการเดินทาง <--- download ใหบ้ณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์ ที� E-mail :    

     grad.sc.psu@gmail.com ก่อนสอบ 2 สปัดาห์
Step 15 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

     จองที�พกั จองรถ จองหอ้งสอบ) และประสานกับผูท้รงฯ ภายนอกเพื�อขอสาํเนาสมุดบญัช ี     

     สาํหรบัโอนค่าตอบแทนและค่าเดินทาง
Step 16 หน่วยการเงินแลับญัชี

Step 17 หน่วยอาคารสถานที�และยานพาหนะ

ขออนมุติัเดินทางและค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานพินธ์

กรอกขอ้มูลในแบบแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ ์(GS.5) ในระบบ และ print GS.5 

ลงนามใน GS.5 เพื�อใหน้ักศึกษา upload เขา้ระบบ
กรรมการผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอกลงนามในเอกสารการเดินทาง
ค่าตอบแทนกรรมการฯ และค่าเดินทางกรรมการผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอก หน่วยคลังจะโอน
เขา้บญัชโีดยตรงหลังจากวนัสอบ

Upload GS. 5 ในระบบ โดยกด send form (ไมค่วรเกิน 2 สปัดาห)์

ตรวจสอบ และ Sign GS.5 ในระบบ (1 วนั)

อ.ที�ปรกึษา ตรวจสอบและ sign GS. 5 ในระบบ
ผูบ้รหิารระดับคณะ อนุมติั GS. 5 ในระบบ  (1 วนั)

สง่ GS.5  ไปยงับณัฑิตวทิยาลัย ผา่นระบบ E-doc เพื�ออนุมติั
เคลียรเ์อกสารค่าตอบแทนกรรมการฯ และเอกสารการเดินทาง (2 วนั)

ดําเนินการเรื�องสง่เบกิเอกสารขออนุมติั และค่าใชจ้า่ยต่างๆ

Step 18 นักศึกษา

     จากระบบ (กด preview) เพื�อใหก้รรมการลงนามในวนัสอบ
Step 19 คณะกรรมการสอบ/ประธานหลักสตูร/หัวหน้าสาขา

Step 20 นักศึกษา

     Note หากเปลี�ยนแปลงชื�อวทิยานิพนธใ์หทํ้า GS.5/2

Step 21 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

Step 22 อ.ที�ปรกึษา/ผู้บรหิารระดับคณะ

Step 23 เจา้หน้าที�บณัฑิตศึกษา คณะวทิยฯ์

Step 24 หน่วยคลัง

สอบวทิยานพินธ์

https://drive.google.com/file/d/1j9WVlAGVFrpQynD6KreaA8S_VnpPi8qp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmhWQ-7inVvrZ-JYB6HFnw3ejJPwIXsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rzAYEtKSFCfDH52dSuzUNbCQXr8QtFX/view?usp=sharing

