
 
 

คํารองขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู 
(สําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญาโท แผน ข) 

 
 

      เพ่ือใหการสอบประมวลความรูของหลักสูตร .................................................…………………………………… 
ดําเนินไปไปดวยความเรียบรอย จงึขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู  ครั้งท่ี ........ประจําภาคการศึกษาท่ี ....../........... 

           กําหนดการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
   สอบขอเขียน วันท่ี .....................................................................เวลา ....................................................................................... 
       สถานท่ีสอบ ................................................................................................................................................................................ 
   สอบปากเปลา วันท่ี ....................................................................เวลา ....................................................................................... 
       สถานท่ีสอบ ................................................................................................................................................................................ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ  .........................................................................เวลา ....................................................................................... 
       สถานท่ีสอบ ................................................................................................................................................................................ 
 

 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู  ดังน้ี 

(ขอบังคับฯ พ.ศ. 2560 ขอ 15    คณะกรรมการสอบประมวลความรู  ประกอบดวย ประธานและกรรมการรวมกันไมนอยกวา 3 คน โดยพิจารณาแตงตัง้จากอาจารยทีป่รึกษาทั่วไป  

                                            อาจารยประจํา อาจารยประจาํหลักสตูร อาจารยผูสอน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
                               ขอ 35.4  นศ.ตองสอบประมวลความรูใหผานภายในระยะเวลาที่หลกัสูตรกําหนด 

ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /
เลขานุการ หลักสูตร 

ตรวจสอบ 
1. ประธาน 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................ 
  เปนอาจารยผูสอน 
   เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  สถานท่ีทํางาน .................................................................. 
      มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้ 
       มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
       มีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศกึษา 
             เพ่ือปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ี 
             กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดาํรงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย  
             1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  (ระบุตาํแหนงทางวิชาการ)........................................... 

 ผาน 
 ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

2. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................ 
  เปนอาจารยผูสอน 
   เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  สถานท่ีทํางาน .................................................................. 
      มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้ 
       มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
       มีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศกึษา 
             เพ่ือปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ี 
             กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดาํรงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย  
             1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  (ระบุตาํแหนงทางวิชาการ)........................................... 

 ผาน 
 ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

 

 

สําหรับ นศ. รหัส 60 ข้ึนไป ท่ี อว. ................................../............................ 
วันท่ี ………………………………………………………… 
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ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /
เลขานุการ หลักสูตร 

ตรวจสอบ 
3. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................ 
  เปนอาจารยผูสอน 
   เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  สถานท่ีทํางาน .................................................................. 
      มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้ 
       มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
       มีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศกึษา 
             เพ่ือปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ี 
             กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดาํรงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย  
             1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  (ระบุตาํแหนงทางวิชาการ)........................................... 

 ผาน 
 ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

4. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................ 
  เปนอาจารยผูสอน 
   เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  สถานท่ีทํางาน .................................................................. 
      มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้ 
       มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
       มีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศกึษา 
             เพ่ือปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ี 
             กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดาํรงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย  
             1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  (ระบุตาํแหนงทางวิชาการ)........................................... 

 ผาน 
 ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

5. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................ 
  เปนอาจารยผูสอน 
   เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  สถานท่ีทํางาน .................................................................. 
      มีคุณสมบัติเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี้ 
       มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
       มีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศกึษา 
             เพ่ือปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ี 
             กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคลดาํรงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย  
             1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  (ระบุตาํแหนงทางวิชาการ)........................................... 

 ผาน 
 ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

 แนบประวัติและผลงาน (CV) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนกรรมการ) 
 
 
 
 
 

                       ลงช่ือ……………………………………………… 
                             (………………………………..………………) 

                           ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสตูร 
                                                                          วันท่ี………….……….………………… 

 
ลงชื่อผูตรวจสอบ 
 
............................... 
......../......../......... 

  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
                                       ผูรับคํารอง  ……..........................…          ผูบันทึกเขาระบบ................................ 
                                           วันท่ี ................................................             วันท่ี ...................................................            
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ประวัติและผลงาน (CV)  
ประวัติสวนตัว :   
  
ช่ือ ………………………………………………………………………….……………………………………………….........….......…........... 
ตําแหนงงานปจจุบัน .......................................................................................................................................................………………    
ท่ีทํางาน …………………………………………………………………………………………………….………………………………..……........... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………    
 ………………………………………………………………………………………………………….…...........……………………………… 

 โทรศัพท ......................................................... โทรสาร ..............................................................  
                         อีเมล   ............................................................ website ........................................................... 

 
การศึกษา :  
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
 
สาขาความเชี่ยวชาญ   ............................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
 
ผลงานวิจัย  
(ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดในหนาท่ี 1 - 2 และกรณุาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ปท่ีพิมพและ 
แหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ ........................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
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การขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู   
 

1.    เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูรพิมพคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ท่ี Website   
                   http://grad.wu.ac.th 

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูรพิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู    
3. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนสงบัณฑิตวิทยาลัย 
4. เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกขอมูลเขาระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพคํารองขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู ที่ Website  http://grad.wu.ac.th 

พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

 

คระกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตร
 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร 
 

ตรวจสอบคํารอง กอนสงใหบัณฑิตวิทยาลัย 
 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร/เลขานุการฯ หลักสูตร 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 

บันทึกเขาระบบ 
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	( คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร
	ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ดังนี้

