สําหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป

ที่ อว. ................................../............................
วันที่ …………………………………………………………

คํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
(สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข)
เพื่อใหการสอบประมวลความรูของหลักสูตร .................................................……………………………………
ดําเนินไปไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ครั้งที่ ........ประจําภาคการศึกษาที่ ....../...........
กําหนดการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
 สอบขอเขียน วันที่ .....................................................................เวลา .......................................................................................
สถานที่สอบ ................................................................................................................................................................................
 สอบปากเปลา วันที่ ....................................................................เวลา .......................................................................................
สถานที่สอบ ................................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ .........................................................................เวลา .......................................................................................
สถานที่สอบ ................................................................................................................................................................................
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ดังนี้

(ขอบังคับฯ พ.ศ. 2560 ขอ 15 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ประกอบดวย ประธานและกรรมการรวมกันไมนอยกวา 3 คน โดยพิจารณาแตงตัง้ จากอาจารยทปี่ รึกษาทั่วไป
อาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก)
ขอ 35.4 นศ.ตองสอบประมวลความรูใหผานภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

ชื่อ – สกุล
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ)
1. ประธาน

…………………………………………….

2. กรรมการ
…………………………………………….

CGS-M09/2-2

 สําหรับ จนท. /
เลขานุการ หลักสูตร
ตรวจสอบ

คุณสมบัติ













เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................
เปนอาจารยผูสอน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ..................................................................
มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้
 มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ)...........................................
เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................
เปนอาจารยผูสอน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ..................................................................
มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้
 มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ)...........................................

วันที่ประกาศใช 1 กรกฎาคม 2562……

 ผาน
 ไมผาน
เนื่องจาก................
...............................
...............................

 ผาน
 ไมผาน
เนื่องจาก................
...............................
...............................
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ชื่อ – สกุล
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ)
3. กรรมการ
…………………………………………….









……………………………………………. 


4. กรรมการ

5. กรรมการ
…………………………………………….

 สําหรับ จนท. /
เลขานุการ หลักสูตร
ตรวจสอบ

คุณสมบัติ







เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................
เปนอาจารยผูสอน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ..................................................................
มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้
 มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ)...........................................
เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................
เปนอาจารยผูสอน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ..................................................................
มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้
 มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ)...........................................
เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................
เปนอาจารยผูสอน
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ..................................................................
มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้
 มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณดา นการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ)...........................................

 ผาน
 ไมผาน
เนื่องจาก................
...............................
...............................

 ผาน
 ไมผาน
เนื่องจาก................
...............................
...............................

 ผาน
 ไมผาน
เนื่องจาก................
...............................
...............................

 แนบประวัติและผลงาน (CV) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนกรรมการ)

ลงชื่อผูต รวจสอบ
ลงชื่อ………………………………………………
(………………………………..………………)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
วันที่………….……….…………………
 บัณฑิตวิทยาลัย
 ผูรับคํารอง ……..........................…
วันที่ ................................................
CGS-M09/2-2

...............................
......../......../.........

 ผูบันทึกเขาระบบ................................
วันที่ ...................................................
วันที่ประกาศใช 1 กรกฎาคม 2562……
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ประวัติและผลงาน (CV)

ประวัติสวนตัว :

ชื่อ
………………………………………………………………………….……………………………………………….........….......…...........
ตําแหนงงานปจจุบัน .......................................................................................................................................................………………
ที่ทํางาน
…………………………………………………………………………………………………….………………………………..……...........
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………
………………………………………………………………………………………………………….…...........………………………………
โทรศัพท ......................................................... โทรสาร ..............................................................
อีเมล ............................................................ website ...........................................................
การศึกษา :
ป พ.ศ. .................
ป พ.ศ. .................
ป พ.ศ. .................
ป พ.ศ. .................

ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน....................................................
ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน....................................................
ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน....................................................
ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน....................................................

สาขาความเชี่ยวชาญ

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ผลงานวิจัย
(ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหนาที่ 1 - 2 และกรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและ
แหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ผลงานวิชาการอื่นๆ
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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วันที่ประกาศใช 1 กรกฎาคม 2562……
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การขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
1. เจาหนาที่บณ
ั ฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิมพคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ที่ Website
http://grad.wu.ac.th
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู
3. เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนสงบัณฑิตวิทยาลัย
4. เจาหนาทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกขอมูลเขาระบบ

จนท.บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
พิมพคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ที่ Website http://grad.wu.ac.th
คระกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จนท.บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร
ตรวจสอบคํารอง กอนสงใหบัณฑิตวิทยาลัย
จนท.บัณฑิตวิทยาลัย
บันทึกเขาระบบ

CGS-M09/2-2

วันที่ประกาศใช 1 กรกฎาคม 2562……
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