
ประมวลผลความรู/้Comprehensive Examination

วดัคุณสมบติั/Qualifying Examination

 เรียน      คณบดคีณะ

To      Dean of Faculty of __________________________________

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/I am (Mr./Mrs./Miss)__________________________________________________________________________

รหัสนักศกึษา/Student ID No. _________________เป็นนักศกึษาระดบั/Currently enroll in the:

󠇙 ปริญญาโท แผน/Master's Degree plan______________󠇙 ปริญญาเอก แบบ/Doctoral Degree Type________

หลักสตูร/Program in_______________________________________________สาขาวิชา/Major________________________________________

ระบบการศกึษา/Type of study program:

󠇙 ภาคปกติ/Regular    󠇙 โครงการพิเศษ/Special         󠇙 นานาชาติ/International 󠇙 ภาษาองักฤษ/English Program

ตั้งแต่ภาคการศกึษา/Since: 󠇙 ภาคการศกึษาต้น/The 1
st
 Semester 󠇙 ภาคการศกึษาปลาย/The 2

nd
 Semester

ปีการศกึษา/Academic Year of___________________รวมเป็นเวลา/Total ____________ ภาคการศกึษา/Semester(s)

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอ/I hereby request for the examination of

⃝ 1. สอบประมวลความรู้ /Comprehensive: นักศกึษาระดบัปริญญาโท (เฉพาะแผน ข)/Master degree plan B

ซ่ึงข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสตูรแล้ว /that I have enrolled all subjects of the program

จ านวน/with ______ (รายวิชา/credits) สอบผ่านรายวิชาเรียน จ านวน/Passed the examination with _______ (รายวิชา/credits)

คงเหลือรายวิชาเรียนที่ยงัไม่ประเมินผล จ านวน/Unevaluated subjects remained  _______ (รายวิชา/credits)

และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.00 คือ ________ /and my GPA is ______ which is not less than 3.00

⃝ 2. สอบวัดคุณสมบัต/ิQualigying: ข้าพเจ้า เป็นนักศกึษาระดบั/I am a student on the level of

󠇙 ปริญญาเอก Doctoral degree

     󠇙  แบบ 1 เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ไม่มีการเรียนรายวิชาหรืออาจมีการ เรียนรายวิชากไ็ด้แต่ไม่นับหน่วยกติ

     Tpye 1 -  a research oriented program (thesis) with/without study courses but the courses are counted as non-credit course

     󠇙  แบบ 2 เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และมีการเรียนรายวิชา

     Type 2 - a research oriented program (thesis) with credit courses

󠇙 ปริญญาโท ทีมี่ความประสงค์จะขอเปลีย่นระดบัการศึกษา Master degree: I would like to change the study level

     󠇙  แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพที่จะพัฒนาเป็น วิทยานิพนธ์ในระดบัดษุฎีบัณฑติได้

     󠇙  แผน ก แบบ ก 2  มีความประสงค์จะขอเปล่ียนระดบัการศกึษาในสาขาวิชาเดยีวกนักบั หลักสตูรปริญญาดษุฎีบัณฑติ ที่ได้ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสดุท้ายก่อน

การสอบวัดคุณสมบัตไิม่ต ่ากว่า 3.50 

     Plan A, Type A 2, enrolled in the subject evaluated with A B+B C+ D+ D F not less than 12 credits, and the GPA 

     before taking Qualify Examination in the last semester not less than 3.50

⃝ 3. การขอสอบ/This request is to take the examination of 󠇙 ประมวลผลความรู้/Taking Comprehensive Examination

                   󠇙 วัดคุณสมบัติ/Qualifying Examination

คร้ังน้ี เป็นการสอบคร้ังที/่is the ________ time. (กรณขีอสอบคร้ังที่ 2 ได้ท าการสอบคร้ังที่ 1 เมื่อภาคปีการศกึษา/If this is the second

time, the first time was taken on the _______ semester ปีการศกึษา/of _______ academic year.

กรณสีอบคร้ังที่ 2 ไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 60.8 (เว้นแต่ได้รับอนุมัตใิห้เปล่ียนระดบัการศกึษา

ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 27/2560 ส าหรับการสอบวัดคุณสมบัตขิองนักศกึษาระดบัปริญญาเอก)/If the test taker cannot pass the second

examination, the student is considered retired according to the Regulation 2007 article No. 60.8 (Except the  student is allowed to

change the level of study according to the Announcement of Graduate School 27/2560 on Doctoral Student Qulifying Examination))

    approved by the program committee and the faculty (Please attach the support documemt)

ทั้งน้ีโดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร/ภาควิชาและคณะที่หลักสตูรสงักดั  (แนบหลักฐาน)

วนัที่ Date______/________/________

ตามประกาศ บว. ฉบบัที ่28/2560 According to The Announcement of Graduate School 28/2017

ค ารอ้งขอสอบ

ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - GRADUATE STUDY, KHON KAEN UNIVERSITY 

FORM OF REQUEST FOR TAKING EXAMINATION

     Plan A, Type A 1, and there is a potential research for Thesis that could be developed to be Doctorate thesis, 

ต่อหนา้หลงั Continue...

30
GS FORM 

หน้าถดัไป/Continue...



     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตั ิหากมปัีญหาสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศพัท ์________________________

     Consequently, I would like to request for your consideration. My contact phone no. is ___________________________

                  ลงช่ือ Signature ____________________________________

                 Student's Full Name (_______________________________)

1. อาจารยที์่ปรึกษาทัว่ไป/อาจารยที์่ปรึกษาหลกั 2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 3.งานบริการการศึกษาคณะ (คณะที่นกัศึกษาสงักดั)

Advisor Program Committee Faculty’s Educational Service Section

 (Student’s Faculty)

เหน็ควรให้สอบ Approve to take the examination of เหน็ควรให้สอบ Approve to take the examination of 󠇙  นักศกึษาดงักล่าวมคีณุสมบตัถูิกต้องตามประกาศฉบบัน้ี

󠇙 ประมวลผลความรู้  Qualifying 󠇙 ประมวลผลความรู้  Qualifying The student is qualified as the announcement.

󠇙 วัดคณุสมบตั ิComprehensive 󠇙 วัดคณุสมบตั ิComprehensive 󠇙  มสีถานภาพเป็นนักศกึษา

ในวันที่ on the date _____/_____/_______ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่เสนอ His/Her status is a student.

เวลา Time: ______________________ On the proposed date, time and place.

ณ at ________________________________

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________) (________________________________)

อาจารยท์ี่ปรึกษา (Advisor) ประธานหลักสตูร (Program Chair) ผู้ตรวจสอบ (Officer)

วันที่(Date)_______________________ วันที่(Date)_______________________ วันที่(Date)_______________________

4. งานการเงินคณะที่นกัศึกษาสงักดั 5. คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสงักดั) 6. งานบริการการศึกษาคณะ

The Faculty's Financial Office    Dean (Student’s Faculty) The Faculty's Academic Service Office

󠇙 ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้แล้ว 󠇙 อนุมตัใิห้สอบได้ Approved 󠇙 ส าเนาแจ้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Informed with a copy

Received Comprehensive examination fee 󠇙 ไม่อนุมตั ิเน่ืองจาก Disapproved because  of  the document to the related program

จ านวน __________ บาท (Baht) ____________________________________

󠇙 ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบวัดคณุสมบตัแิล้ว ____________________________________

Received Qualifying examination fee __________________

จ านวน __________ บาท (Baht)

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________) (________________________________)

ผู้รับเงิน (Officer) คณบด ี(Dean) ผู้ด าเนินการ (Officer)

วันที่(Date)_______________________ วันที่(Date)_______________________ วันที่(Date)_______________________


