
(แบบสอบถามในสวนท่ีใหบัณฑิตกรอกขอมลู)
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 25........

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง โปรดกรอกขอความลงในชองวางใหครบถวนดวยตัวบรรจง และหรือเขียนกากบาทลงในชอง ที่เลือก

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน...................................................................................วิทยาเขต.....................................................................................

คณะ................................................................................. สาขาวิชา.....................................................................................
2. ชื่อ.....................................................................................นามสกุล................................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน เกิดวนัที่..........เดือน....................ป (พ.ศ.) ............

เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา
3. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอได)

เลขที่......................หมูที่...................หมูบาน..................................................................ตรอก/ซอย............................................
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท......................................................................
โทรศัพทมือถือ..................................................................................... โทรสาร………………………………………….................
อีเมล............................. .......................................................................................................

4. ภูมิลําเนาอยู จังหวัด.......................................................................
5. สถานภาพการทํางานปจจุบัน

ทํางานแลว (หมายถงึ การทาํงานปกติ งานอิสระ ธุรกจิของครอบครัว / ตนเอง รวมถงึงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายได
เพื่อเล้ียงชีพตนเองได)

ทํางานแลวและกาํลังศกึษาตอ
ยังไมไดทํางานและมิไดศกึษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 3)
กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4)

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว)
6. ประเภทงานที่ทํา

ขาราชการ /เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ
พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ อื่น ๆ (ระบุ)..................................

7. ทานคิดวา ความรูความสามารถพิเศษดานใดทีช่วยใหทานไดทํางาน
ดานภาษาตางประเทศ ดานการใชคอมพวิเตอร ดานกจิกรรมสันทนาการ
ดานศิลปะ ดานกีฬา ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................

เขารวมรับปริญญา ไมเขารวมรบัปริญญา
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8. ชื่อตําแหนงงานที่ทาํ(ระบ)ุ  .......................................................................................................................................................

9. สถานที่ทํางานปจจุบัน ชื่อหนวยงาน......................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.....................หมูที่…..... อาคาร/ตึก........................................................ชั้น ...............................................
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย............................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร……..……….…….……… e-mail ………..…………….………..……….

10. เงินเดือนหรือรายไดเฉล่ียตอเดือน ............................................บาท (รายได หมายถงึ เงินเดอืน, คาลวงเวลา, เบีย้เล้ียง, เบี้ยขยัน,
คาคอมมชิชั่น, คาน้าํมันรถ, คาพาหนะ, โบนัส, เงินพิเศษ และรายไดอื่นๆ ที่ไดจากการทํางาน, ในกรณีที่ทํางานอิสระใหประมาณ
รายไดตอเดือน)

11. ทานมคีวามพอใจตองานที่ทาํหรือไม
พอใจ ไมพอใจ

ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปนี้
ระบบงานไมดี ผูรวมงานไมดี ไมไดใชความรูที่เรียนมา
คาตอบแทนต่าํ ขาดความมั่นคง ขาดความกาวหนา อื่น ๆ ระบุ.............................

12. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร
หางานไดกอนจบการศกึษา หรือไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 1 – 3 เดือน
4 – 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน
มากกวา 1 ป เปนงานเดิมกอนมาศึกษา หรือไดงานทาํระหวางศึกษา

13. ลักษณะงานที่ทาํตรงกับสาขาที่ทานไดสําเร็จการศึกษาหรือไม
ตรง ไมตรง

14. ทานสามารถนาํความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยกุตใชกับหนาที่การงานที่ทําอยูขณะนีเ้พียงใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด

15. การศึกษาตอ
ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบขอ 19) ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนที่ 5)

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูที่ยังไมไดทํางาน)
16. สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้

ยังไมประสงคทาํงาน รอฟงคําตอบจากหนวยงาน หางานทาํไมได อุปสมบท
เกณฑทหาร อื่นๆ (ระบุ)............................

17. ทานมีปญหาในการหางานทาํหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม
ไมมีปญหา มีปญหา

ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาที่สําคัญที่สุด 1 ขอ
ไมทราบแหลงงาน หางานทีถู่กใจไมได ตองสอบจึงไมอยากสมัคร
ขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงินค้าํประกัน หนวยงานไมตองการ
เงินเดือนนอย สอบเขาทํางานไมได อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
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18. การศกึษาตอ
ตองการศึกษาตอ ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนที่ 5)

ตอนที่ 4 การศึกษาตอ
19. ระดับการศึกษาที่ทานตองการศึกษาตอ / กําลังศกึษาตอ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................

20. สาขาวิชาที่ทานตองการศึกษาตอ / กําลังศึกษาตอ
สาขาวชิาเดมิ สาขาวชิาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาเดมิ (ระบุ) สาขา.................................................

21. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานตองการศึกษา / กําลังศึกษาตอ
รัฐบาล เอกชน ตางประเทศ

22. เหตุผลที่ทําใหทานตดัสินใจศึกษาตอ
เปนความตองการของบดิา/มารดา หรือผูปกครอง งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตรี
ไดรับทุนศึกษาตอ อื่น ๆ (ระบุ).............................................

23. ทานมีปญหาในการศกึษาตอหรือไม
ไมมีปญหา มีปญหา

ถา มีปญหา โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ
ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพยีงพอ ขาดคุณสมบัติในการสมคัรเรียน
ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ ขาดแคลนเงินทุน
อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ
24. ทานคดิวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวชิาหรือความรูเร่ืองใดทีจ่ะเอื้อประโยชน

ตอการประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร บัญชี
การใชงานอินเทอรเนต็ การฝกปฏิบัติจริง เทคนิคการวจิัย
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................

25. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวชิาทีเ่รียน
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

26. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

27. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนานักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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กลุมสารนิเทศ  สํานักอาํนวยการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา


