(แบบสอบถามในส่ วนที่ให้ บัณฑิตกรอกข้ อมูล)
แบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา …….
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชีแ้ จง โปรดกรอกข้ อความลงในช่ องว่ างให้ ครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง และหรือเขียนกากบาทลงในช่ อง ที่เลือก
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน...................................................................................วิทยาเขต.....................................................................................
คณะ................................................................................. สาขาวิชา.....................................................................................
2. ชื่อ.....................................................................................นามสกุล................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่..........เดือน....................ปี (พ.ศ.) ............
เลขประจาตัวนิสติ /นักศึกษา
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั
เลขที่......................หมูท่ ี่...................หมูบ่ ้ าน..................................................................ตรอก/ซอย............................................
ถนน.................................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......................................................................
โทรศัพท์มือถือ..................................................................................... โทรสาร………………………………………….................
อีเมล์............................. .......................................................................................................
4. ภูมิลาเนาอยู่ จังหวัด.......................................................................
5. สถานภาพการทางานปั จจุบนั
ทางานแล้ ว (หมายถึง การทางานปกติ งานอิสระ ธุรกิจของครอบครัว / ตนเอง รวมถึงงานสุจริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้ าง
รายได้ เพื่อเลี ้ยงชีพตนเองได้ )
ทางานแล้ วและกาลังศึกษาต่อ
ยังไม่ได้ ทางานและมิได้ ศกึ ษาต่อ (ข้ ามไปตอบตอนที่ 3)
กาลังศึกษาต่อ
(ข้ ามไปตอบตอนที่ 4)

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทางาน (สาหรั บผู้มีงานทาแล้ ว)
6. ประเภทงานที่ทา
ข้ าราชการ /เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
ดาเนินธุรกิจอิสระ/เจ้ าของกิจการ
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ (ระบุ)..................................
7. ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้ านใดทีช่ ่วยให้ ทา่ นได้ ทางาน
ด้ านภาษาต่างประเทศ
ด้ านการใช้ คอมพิวเตอร์
ด้ านกิจกรรมสันทนาการ
ด้ านศิลปะ
ด้ านกีฬา
ด้ านนาฎศิลป/ดนตรี ขบั ร้ อง
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
8. ชื่อตาแหน่งงานที่ทา(ระบุ) .......................................................................................................................................................

9. สถานที่ทางานปั จจุบนั ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................
ที่ตงเลขที
ั้
่.....................หมูท่ ี่…..... อาคาร/ตึก........................................................ชัน้ ...............................................
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง.........................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร……..……….…….……… e-mail ………..…………….………..……….
10. เงินเดือนหรื อรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน ............................................บาท (รายได้ หมายถึง เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, เบี ้ยเลี ้ยง,
เบี ้ยขยัน, ค่าคอมมิชชัน่ , ค่าน ้ามันรถ, ค่าพาหนะ, โบนัส, เงินพิเศษ และรายได้ อื่นๆ ที่ได้ จากการทางาน)
11. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทาหรื อไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
ถ้ า ไม่ พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สดุ 1 ข้ อ ต่อไปนี ้
ระบบงานไม่ดี
ผู้ร่วมงานไม่ดี
ไม่ได้ ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมา
ค่าตอบแทนตา่
ขาดความมัน่ คง
ขาดความก้ าวหน้ า
อื่น ๆ ระบุ.............................
12. หลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้ ว ท่านได้ งานทาในระยะเวลาเท่าไร
หางานได้ ก่อนจบการศึกษา หรื อได้ งานทันทีหลังสาเร็ จการศึกษา
1 – 3 เดือน
4 – 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกว่า 1 ปี
เป็ นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรื อได้ งานทาระหว่างศึกษา
13. ลักษณะงานที่ทาตรงกับสาขาทีท่ า่ นได้ สาเร็ จการศึกษาหรื อไม่
ตรง
ไม่ตรง
14. ท่านสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้ กบั หน้ าที่การงานที่ทาอยูข่ ณะนี ้เพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ
15. การศึกษาต่อ
ต้ องการศึกษาต่อ (ข้ ามไปตอบข้ อ 19)
ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ ามไปตอนที่ 5)

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทางาน (สาหรั บผู้ท่ ยี ังไม่ ได้ ทางาน)
16. สาเหตุที่ยงั ไม่ ได้ ทางาน โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญ 1 ข้ อ ต่อไปนี ้
ยังไม่ประสงค์ทางาน
รอฟั งคาตอบจากหน่วยงาน
หางานทาไม่ได้
อุปสมบท
เกณฑ์ทหาร
อื่นๆ (ระบุ)............................
17. ท่านมีปัญหาในการหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาหรื อไม่
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ า มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที่สาคัญที่สดุ 1 ข้ อ
ไม่ทราบแหล่งงาน
หางานทีถ่ กู ใจไม่ได้
ต้ องสอบจึงไม่อยากสมัคร
ขาดคนสนับสนุน
ขาดคนหรื อเงินค ้าประกัน
หน่วยงานไม่ต้องการ
เงินเดือนน้ อย
สอบเข้ าทางานไม่ได้
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
18. การศึกษาต่อ
ต้ องการศึกษาต่อ
ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ ามไปตอนที่ 5)

ตอนที่ 4 การศึกษาต่ อ
19. ระดับการศึกษาที่ทา่ นต้ องการศึกษาต่อ / กาลังศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
20. สาขาวิชาที่ทา่ นต้ องการศึกษาต่อ / กาลังศึกษาต่อ
สาขาวิชาเดิม
สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม (ระบุ) สาขา.................................................
21. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทา่ นต้ องการศึกษา / กาลังศึกษาต่อ
รัฐบาล
เอกชน
ต่างประเทศ
22. เหตุผลที่ทาให้ ทา่ นตัดสินใจศึกษาต่อ
เป็ นความต้ องการของบิดา/มารดา หรื อผู้ปกครอง
งานที่ต้องการต้ องใช้ วฒ
ุ ิสงู กว่า ปริ ญญาตรี
ได้ รับทุนศึกษาต่อ
อื่น ๆ (ระบุ).............................................
23. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรื อไม่
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
ถ้ า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สดุ 1 ข้ อ
ข้ อมูลสถานที่ศกึ ษาต่อไม่เพียงพอ
คุณสมบัติในการสมัครเรี ยน
ขาดความรู้พื ้นฐานในการศึกษาต่อ
ขาดแคลนเงินทุน
อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
24. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรื อความรู้เรื่ องใดทีจ่ ะเอื ้อประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้ มากยิ่งขึ ้น (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
บัญชี
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
การฝึ กปฏิบตั ิจริง
เทคนิคการวิจยั
ภาษาจีน
ภาษาในอาเซียน
อื่น ๆ (ระบุ)..................................
25. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ รี ยน
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
26. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
27. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

