
ค าร้องขอจบการศึกษา 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

   วันที่............ ...............เดือน............................. พ.ศ............ ................. 
เรื่อง ขอจบการศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................................... รหัสประจ าตัว............................. ......................  
ระดับชั้น................................. ปีที.่................................ ............สาขาวิชา...................... .......................... กลุ่ม................................................... 
เกิดวันที่................... .................เดือน.................... .............. ..............พ.ศ.................................................. ศาสนา............................................. . 
บิดาชื่อ................................... ................นามสกุล................. ....................มารดาชื่อ.................. .......................นามสกุล..................................  
ซึ่งจะจบการศึกษาในภาคเรียนที.่.................................... ปีการศึกษา.............................................  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      (ลงชื่อ)...................... ........................... นักศึกษา 

1. ความเห็นครูที่ปรึกษา.................................................................... ................................ .............................................................................  

(ลงชื่อ)................ .................................  
           (........... ......................... ............) ครูที่ปรึกษา 

 

2. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีการเงิน  (ติดค้างหรือไม่) 
 ติดค้าง.........................................................     ไม่ค้าง 

      (ลงชื่อ)..................................... ........... 
                (.......................... .......................) เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 

3. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด  (ติดค้างหรือไม่) 
 ติดค้าง.........................................................     ไม่ค้าง 

      (ลงชื่อ).......................... ......................  
                (................................ .................) เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 

 

4. ความเห็นของครูพ่ีเลี้ยงปฏิรูป  (ติดค้างหรือไม่) 
 ติดค้าง.........................................................     ไม่ค้าง 

      (ลงชื่อ)................................ ................ 
                (.................................................) ครูพ่ีเลี้ยงปฏิรูป 
หมายเหตุ  พร้อมน้ีให้แนบรูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว   ขนาด  1 น้ิว จ านวน    4    รูป     ถ่ายไม่เกิน   6   เดือน 
  เขียนชื่อตัว   ชื่อสกุล   ด้วยตัวบรรจงด้านหลังรูปถ่ายด้วย   1ใบ 
  ระดับชั้น  ปวส.  ส าหรับผู้ชาย  ให้ผูกเน็ตไทสีเขียว มีรูปพระพิรุณ ภาพถ่ายให้ติดภาพพระพิรุณด้วย 
  ส าหรับนักศึกษาผู้หญิงที่ไว้ผมยาว  ผูกผมให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ อิสลามถ้าใช้ผ้าคลุมผมให้ใช้สขีาว  

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมโลหะตราพระพิรุณ 
  ส าหรับนักศึกษาผู้ชายผมตัดสั้นหวีให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา 

 
 



แบบค าร้องขอ   TRANSCRIPT 
ช่ือ-ช่ือสกุล....................................................ระดับช้ัน....................สาขาวิชา.......................กลุ่ม..................... 

วันที.่............. เดือน................................... พ.ศ............  

(ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง) 
1. เลขประจ าตัวนักศึกษา................................................................................................ .........................................................................  
2. ชื่อ-ชื่อสกุล ของนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ................  
3. เชื้อชาติ (ภาษาอังกฤษ)…………………………….สัญชาติ.................................................. ศาสนา..................................................  
4. วัน   เดือน  ปีเกิด  (ภาษาอังกฤษ)............................................................................... ..........................................................................  
5. เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................................. ...................................... .... 
6. ชื่อ-ชื่อสกุล ของบิดา(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ .........................  
7. ชื่อ-ชื่อสกุล ของมารดา(ภาษาอังกฤษ).................................. ...............................................................................................................  
8. สถานศึกษาเดิม(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................... จังหวัด........................................  
9. ระดับการศึกษาท่ีจบโรงเรียนเดิม(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ..... 
10. หน่วยกิต/หน่วยการเรียน........................... .......ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม........................................ ( ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
11. เข้าศึกษาเมื่อ............................................................................................................................. ......... (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
12. ประเภทวิชา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ....................................  
13. สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ).............................. ............................................................................................................................. ...........  
14. สาขางาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................... ...................................................................  
15. หน่วยกิตที่รับโอน.............................................................................................................................  (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
16. หน่วยกิตที่เรียน............................................................................................................................. .... (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
17. หน่วยกิตที่ได้................................................................................. ................................................... ( ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
18. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม.................................................................................................................. ( ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
19. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ..................................................................................... ( ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 
20. ส าเร็จการศึกษาเมื่อ............................................................................................ ............................... ( ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
          ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ).................................................. นักศึกษา 

                                   (..................................................)  

 ครูที่ปรึกษาตรวจทานภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน 
       (ลงชื่อ)...................................................  

                  (..................................................)  

 ความเห็นหัวหน้างานทะเบียน............................................................................................................................. ...............................  

       (ลงชื่อ)....................................................  

                  (...................................................)  

 ความเห็นผู้อ านวยการ............................................................................................................................. .............................................  

       (ลงชื่อ)...................................................  

                  (..................................................)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบ  TRANSCRIPT  จ านวน.......................... บาท  ใบเสร็จเลขที่....................................... เล่มที่....................................  

(ลงชื่อ)...................................... .............  

 



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
แบบติดตามผลนักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่......................ปีการศึกษา............................. 
ให้ท าเครื่องหมาย    /    ลงในช่อง   (          )  และเติมข้อความในช่องว่าง 
 

1. จบการศึกษาระดับช้ัน   √  ปวช.     √   ปวส.     กลุ่ม...................................................... 

 ประเภทวิชา.................................................สาขาวิชา............................................................ 
2. ขณะนี้ท่าน 

(         )   ศึกษาต่อท่ี................................................................................................................ 
(         )   รับราชการท่ี............................................................................................................ 

 (         )   ท างานเอกชนท่ี...........................................................................................(บริษัท) 
 (         )   ท าธุรกิจส่วนตัว (ประเภท)...................................................................................... 

(         )   อยู่ระหว่างรองาน 
(         )   ว่างงาน 
(         )   อื่น ๆ  คือ................................................................................................................ 

3. ในกรณีท างาน 
 ต าแหน่ง................................................................................................................................ 
 สถานท่ีท างาน....................................................................................................................... 
 รายได้/เดือน.......................................................................................................................... 
4. วุฒิท่ีจบการศึกษาตรงกับงานท่ีท าหรือไม่ 
 (         )   ตรง   (         )   ไม่ตรง 
5. ความรู้วิชาชีพที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 
 (         )   25 % (         )   50  %  (         )   100  %  
6. ต้องการให้สถานศึกษาจัดหางานให้หรือไม่ 
 (         )   ต้องการ (         )   ไม่ต้องการ 
7. โปรดแจ้งช่ือและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้   (เขียนให้ชัดเจน) 
 ช่ือ/ช่ือสกุล......................................................................รหัสนักศึกษา................................. 
 ท่ีอยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์................................................................................................................................ 
       สอบถามเพิ่มเติมได้งานแนะแนวฯ 
     ครูปวีณา    อยู่มะนะ   (082-7787317) 
 
 
 
 
 
 



 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ตัวบ่งชี้ที่  11  แบบ 11/1 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ปีการศึกษา.................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน.................................................................................................................. 

 2. เลขที.่...............หมู่ที.่.....................ถนน...............................................ต าบล............................................... 

    อ าเภอ.............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

 3. ลักษณะของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

    ภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   เอกชน   ส่วนตัว 

    อื่น ๆ ........................................... 

 4. ลักษณะงาน/แผนกที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

  4.1................................................................................................................................................. 

  4.2................................................................................................................................................. 

  4.3................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มาปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของท่าน ตามความเป็นจริง ดังนี้ 

 มีพฤติกรรมตรงตามลักษณะในระดับมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 

 มีพฤติกรรมตรงตามลักษณะในระดับมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 

 มีพฤติกรรมตรงตามลักษณะในระดับปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 

 มีพฤติกรรมตรงตามลักษณะในระดับน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 

 มีพฤติกรรมตรงตามลักษณะในระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท่านพึงประสงค์ 

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

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

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

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

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

 

รายการคุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

5 4 3 2 1 

1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ      

   1. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ      

   2. มีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงาน      

   3. มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ      

2) ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน      

   1. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี      

   2. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      

   3. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย      

   4. มีทักษะในการสื่อสาร      

   5. มีทักษะในการท างานเป็นทีม      

   6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

   1. ตรงต่อเวลา      

   2. มีความรับผิดชอบ      

   3. มีระเบียบวินัย      

   4. ขยัน อดทน      

   5. สุจริตต่อการท างาน      

   6. มีสัมมาคารวะ  อ่อนน้อมถ่อมตน      

   7. มีมนุษยสัมพันธ์      

   8. เสียสละและอุทิศตนในการท างาน      

   9. มีพฤติกรรมละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน      


