
 
 

คํารองขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
(สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก) 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสตูร…………………………………………………… 
 

ขาพเจา…………………….........………เลขประจําตัว……….......…สาขาวิชา……………..................……………หลักสูตรปรญิญาเอก  แบบ…........... 
มีคุณสมบัตดิังน้ี  (มีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ)   

   เปนผูท่ีมหาวิทยาลยัรับเขาศึกษาในข้ันปริญญาเอกตั้งแตแรก 
 เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในข้ันปริญญาโท  แผน ก …….หรือมีผลงานวิจยัเพ่ือทําวิทยานิพนธท่ีมี 

คุณภาพสามารถพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับปรญิญาเอกได 
มีความประสงคจะขอสอบวัดคณุสมบัต ิ  ประจําภาคการศึกษาท่ี…………/………………… 
ซึ่งเปนการยื่นขอสอบวัดคุณสมบัต ิ    ครั้งท่ี  1    ครั้งท่ี  2  โดยไดชําระคาธรรมเนียมแลว ดังน้ี  
 

     สวนการเงินและบัญช ี  
 

ชําระเงินคาสอบวัดคุณสมบัติแลว  จาํนวน ………………..…..………บาท   
(เฉพาะสาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ) 

ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี/เลมท่ี………………………ลงวันท่ี..……………..…… 
 

                ลงช่ือ………………………………………… 
                   เจาหนาท่ีสวนการเงินและบัญชี 
                วันท่ี …………………………………….….. 

 
 
          ลงช่ือนักศึกษา…………………….………………. 
          วันท่ี…………………………..………...…..…..…... 

 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติ ดังน้ี 

(ขอบังคับฯ พ.ศ. 2560 ขอ 16    คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัต ิประกอบดวย ประธานและกรรมการรวมกันไมนอยกวา 3 คน โดยพิจารณาแตงตั้งจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป  
                                            อาจารยประจํา อาจารยประจาํหลักสตูร และอาจารยผูสอนในสาขาวชิาที่เก่ียวของ) 
                               ขอ 36.6  นศ.ที่สอบไมผานเปนครั้งที ่2 จะพนสภาพนักศึกษา  

ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /เลขานุการ 

หลักสูตรตรวจสอบ 

1. ประธาน 
 
……………………………………………. 
 

ระบุสาขาชํานาญการ............................................................................................ 
  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ................................................... 
  เปนอาจารยผูสอน  

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

2. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

ระบุสาขาชํานาญการ............................................................................................ 
  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ................................................... 
  เปนอาจารยผูสอน  

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

3. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

ระบุสาขาชํานาญการ............................................................................................ 
  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ................................................... 
  เปนอาจารยผูสอน  

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

 

 

 

สําหรับ นศ. รหัส 60 ข้ึนไป 

ท่ี อว. ................................../............................ 
วันท่ี ………………………………………………………… 
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ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /เลขานุการ 
หลักสูตรตรวจสอบ 

4. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

ระบุสาขาชํานาญการ............................................................................................ 
  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ................................................... 
  เปนอาจารยผูสอน  

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

5. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

ระบุสาขาชํานาญการ............................................................................................ 
  เปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
  เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีนักศึกษาสังกัด 
  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ................................................... 
  เปนอาจารยผูสอน  

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

                
                                  กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 
                           สอบขอเขียน วันท่ี ...................................................................เวลา ................................................... 
                               สถานท่ีสอบ ......................................................................................................................................... 
                           สอบปากเปลา วันท่ี ................................................................ เวลา .................................................. 
                               สถานท่ีสอบ ......................................................................................................................................... 
                           อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ......................................................................เวลา .................................................. 
                                          สถานท่ีสอบ .......................................................................................................................................... 

 
 

 ผูตรวจสอบ    ความเห็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลกัสูตร 
 
 
 
 
                      ............................................................ 
                      ............................................................ 
                                  ......../......../......... 

     อนุมัติ       
 ไมอนุมัต…ิ………………………………………………………………… 

             ……………………………………………….……………………….… 
 
                          ลงช่ือ…………………..……………………………. 
                          (……………………………………………………….) 
                ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําหลักสตูร 
                          วันท่ี……………………………….…….  

    บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                           
                                                         ผูรับคํารอง  ……..........................................…         
                                                             วันท่ี ..............................................................              
                                                         ผูบันทึกเขาระบบ.......................................... 
                                                             วันท่ี ..............................................................            
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การขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ   
 

1. นักศึกษาพิมพคํารองขอสอบวัดคณุสมบัติและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติ  ท่ี Website  Http://grad.wu.ac.th  
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือช่ือ ชําระเงินคาสอบวัดคณุสมบัติท่ีสวนการเงินฯ (เฉพาะสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสาขาบริหารธุรกิจ) และสงคํารองท่ีเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  
3. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลกัสูตรเสนอคํารองตอคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําหลักสตูรพิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือ

แตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิ  
4. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนสงบัณฑิตวิทยาลัย 
5.   เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกขอมูลเขาระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ ชําระเงินคาสอบวัดคุณสมบัติที่สวนการเงินฯ (เฉพาะสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา
บริหารธุรกิจ) และสงคํารองที่เจาหนาทีบ่ัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

 

นศ. 

 

นศ. 

ตรวจสอบคํารอง กอนสงใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร 

เสนอคํารองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตรพิจารณารายชือ่บุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

 จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร/เลขานุการฯ หลักสูตร 

บันทึกเขาระบบ 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 
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	ข้าพเจ้า…………………….........………เลขประจำตัว……….......…สาขาวิชา……………..................……………หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ…...........
	มีคุณสมบัติดังนี้  (มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ)
	  (   ส่วนการเงินและบัญชี
	ชำระเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  จำนวน ………………..…..………บาท  (เฉพาะสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ)
	          วันที่…………………………..………...…..…..…...

	2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ ชำระเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติที่ส่วนการเงินฯ (เฉพาะสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ) และส่งคำร้องที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร

