สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ / วันที่สาเร็จการศึกษา
……………/………………………………
.

แบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

บศ.27
ติดรูป 1 รูป
ขนาด 1 นิว้

ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.(056)219100-29 ต่อ 1210,1211,1212, 097-9245216 โทรสาร (056)882523
บัณฑิตวิทยาลัย รับเรื่องเมื่อ

วันที่ ………...….เดือน…………………………………….พ.ศ. ………………

เรื่อง
เรียน

ขอสาเร็จการศึกษา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า....................................................................................... รหัสประจาตัวนักศึกษา
วัน/เดือน/ปีเกิด  (วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .....................)
วุฒิการศึกษาเดิม (ชื่อเต็มและชื่อย่อ).....................................................................................................................................................................
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู ..............................................................................................................รุ่นที.่ .................
 ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร ........................................................สาขาวิชา................................................. รุ่นที.่ .................
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร .........................................................สาขาวิชา..................................................รุ่นที.่ .................
เข้าศึกษาเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่..........................................ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา............................  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
 ได้สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
 สอบผ่านการทดสอบคอมพิวเตอร์แล้ว....................................................................................(ในกรณีสมัครสอบ/เฉพาะปริญญาโท)
 สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว.................................................................................(ในกรณีสมัครสอบ/ปริญญาโทและเอก)
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติแล้ว ...........................................................................(ในกรณีปริญญาโท/เอก)
 สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อ ว/ด/ป....................................................ภาคเรียนที.่ ..........ปีการศึกษา...................
 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่............................................................................................................
 ตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์หรือนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแล้ว...............................................................................

จึงยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ปัจจุบัน) บ้านเลขที่ หรือ ที่ทางาน ………………………………………….…….หมูท่ ี่ …..…...…..ตาบล………………….……………
อาเภอ…………….….……..……….จังหวัด…………..…………………….รหัสไปรษณีย์….……………..……..โทรศัพท์…………………..…...…….……
โทรสาร………………………..……..มือถือ……………….……………………E-mail…………………………………………………..……………………………
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อนักศึกษา)………………………….……………….…………
(………..……..………………………………………)
ผู้เสนอควำมเห็นขั้นต้นเพื่อพิจำรณำ
1) ประธำนสำขำ
ขอรับรองว่านักศึกษาผู้นเี้ ป็นผู้มีความประพฤติดีและ
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาจริง

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

ลงชื่อ..........................................................
วันที่............./........................../...................
2) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

ลงชื่อ............................................................................
วันที่............./........................../...................
บันทึกหลักฐำนกำรชำระเงิน ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 500 บำท

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................................
วันที่............./........................../.....................

3) หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและวัดผล

ใบเสร็จเล่มที่........................................เลขที่................................
วันที่.............................................................................................
ลงชื่อ...................................................................... ผู้รับเงิน
โปรดอ่ำนรำยละเอียดด้ำนหลัง

คำแนะนำ
1. กรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ดีด ให้ครบถ้วนและตรวจทานให้ถูกต้อง
2. กรณีเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาหลักฐานการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากับ
ใบคาร้องนี้ด้วยเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ไม่ทาผมปกหน้า
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ให้ใส่สทู ของมหาวิทยาลัยฯ
ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) และปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก) ให้สวมครุยที่สาเร็จการศึกษา
ในสาขานั้น ถ้าบุคคลท่านใดเป็นข้าราชการ ให้สวมครุยทับเครื่องแบบข้าราชการ(สีขาว) และบุคคล
ท่านใดทีไ่ ม่ได้รบั ราชการให้สวมครุยทับสูทของมหาวิทยาลัยฯ
4. ด้านหลังรูปถ่ายให้เขียน ชื่อ-ชื่อสกุล ระดับ สาขาวิชา รุ่น และรหัสนักศึกษาให้ชัดเจน ติดใบคาร้อง
1 รูป แนบใส่ถุงพลาสติกมา 4 รูป
5. แนบซองเปล่า(ซองขาวยาว) 1 ซอง ติดแสตมป์ 5 บาท 1 ดวง และแนบไปรษณียบัตร 1 ใบ พร้อมทั้ง
จ่าหน้าซองถึงตัวของท่านเองให้เรียบร้อย
6. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
7. สาเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
8. สาเนาเอกสารหลักฐานการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- กรณี นาเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ (สาเนาใบเกียรติบัตร หรือหนังสือตอบรับ
การตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) ของผู้ยื่นขอสาเร็จการศึกษา)
หมายเหตุ: ให้นาส่งเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) หรือแผ่นบันทึกข้อมูล
หรือเว็บไซต์ออนไลน์ที่เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ให้กับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบภายหลังต่อไป
- กรณี ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการฯ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (1.หนังสือต้นฉบับการตอบรับตีพิมพ์
ผลงาน 2.ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์)
หมายเหตุ: ให้นาส่งเล่มวารสารฯ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือแจ้งเว็บไซต์ออนไลน์ของวารสารฯ
ที่เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ให้กับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบภายหลังต่อไป
- กรณี การค้นคว้าอิสระที่ไม่ได้นาเสนอผลงานหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ให้แนบบทความ จานวน 1 ชุด
9. สาเนาใบรายงานผลการเรียน โดยท่านต้องเรียนครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร จานวน 1 ชุด
10. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ จานวน 2 ชุด โดยให้
1) ผู้ร่วมงานของนักศึกษา 2) ผู้บริหารในหน่วยงานที่สังกัด
ตอบแบบประเมินและนาแนบมาพร้อมการขอสาเร็จการศึกษาของท่านให้เรียบร้อย

แบบประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้ท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถในการทางานของบัณฑิต คาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่านแต่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป
โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วย น้อยที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถำม *
 ผู้บังคับบัญชา
 เพื่อนร่วมงาน
ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................................................
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับประกาศนียบัตร
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 สาขาวิชาพลศึกษา
 สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
 สาขาการบริหารการศึกษา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม

ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
โปรดแสดงความคิดเห็นกาเครื่องหมาย  ตรงกับช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะ

ข้อกระทง
5

1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ำนควำมรู้

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระดับควำมคิดเห็น
4
3
2

1

1.1 ชื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีน้าใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
1.3 มีความเคารพระเบียบวินัยขององค์กร/ตรงต่อเวลา
1.4 แต่งกายเหมาะสม มีความอ่อนน้อย มีสัมมาคารวะ
1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2.1 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมา
หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 สามารถนาความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทางาน
3.1 ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง
3.2 มีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึ้นในงาน
3.4 สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในงาน
4.1 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น / การทางาน
เป็นทีม
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 คิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5.2 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานในการแก้ปัญหา
5.3 สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
โปรดแสดงความคิดเห็นกาเครื่องหมาย  ตรงกับช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อกระทง

5

ระดับควำมคิดเห็น
4
3
2

1

1. ทางานเป็นทีม
2. ชานาญเทคโนโลยี
3. ชื่อสัตย์สุจริต
4. มีจิตรสาธารณต่อชุมชนและท้องถิ่น
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ประเมิน
(........................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

แบบประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
คำชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้ท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถในการทางานของบัณฑิต คาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่านแต่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป
โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วย น้อยที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถำม *
 ผู้บังคับบัญชา
 เพื่อนร่วมงาน
ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................................................................
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับประกาศนียบัตร
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 สาขาวิชาพลศึกษา
 สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ผู้รับกำรประเมิน สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
 สาขาการบริหารการศึกษา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม

ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
โปรดแสดงความคิดเห็นกาเครื่องหมาย  ตรงกับช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะ

ข้อกระทง
5

1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ำนควำมรู้

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระดับควำมคิดเห็น
4
3
2

1

1.1 ชื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีน้าใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
1.3 มีความเคารพระเบียบวินัยขององค์กร/ตรงต่อเวลา
1.4 แต่งกายเหมาะสม มีความอ่อนน้อย มีสัมมาคารวะ
1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2.1 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมา
หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 สามารถนาความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทางาน
3.1 ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง
3.2 มีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึ้นในงาน
3.4 สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในงาน
4.1 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น / การทางาน
เป็นทีม
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 คิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5.2 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานในการแก้ปัญหา
5.3 สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
โปรดแสดงความคิดเห็นกาเครื่องหมาย  ตรงกับช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อกระทง

5

ระดับควำมคิดเห็น
4
3
2

1

1. ทางานเป็นทีม
2. ชานาญเทคโนโลยี
3. ชื่อสัตย์สุจริต
4. มีจิตรสาธารณต่อชุมชนและท้องถิ่น
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ประเมิน
(........................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

