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คาชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนวงกลมล้อมรอบ [ ] ที่มีตัวเลข
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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คณะ....................................................................สาขาวิชา.........................................................................................
2.ชื่อ........................................................................................นามสกุล.......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
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เลขประจาตัวนิสิต/นักศึกษา
24-36
3.ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่....................หมู่ท.ี่ ...................หมู่บ้าน...............................................ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน.................................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์....................................................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................................................................โทรสาร......................................................................
อีเมล์............................................................................................................................................................................................
4.ภูมิลาเนาอยู่ จังหวัด................................................
5.สถานภาพการทางานปัจจุบัน
[1]
ทางานแล้ว
[2]
ทางานแล้วและกาลังศึกษาต่อ
[3]
ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ
( ข้ามไปตอนที่ 3 )
[4]
กาลังศึกษาต่อ
( ข้ามไปตอนที่ 4 )
ตอนที2่ การสมัครงานและการทางาน ( สาหรับผู้มีงานทาแล้ว )
6.ประเภทงานที่ทา
[ 1 ] ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
[ 2 ] รัฐวิสาหกิจ
[ 3 ] พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
[ 4 ] ดาเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
[ 5 ] พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
[ 6 ] อื่นๆ (ระบุ)....................................
7.ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทางาน
[ 1 ] ด้านภาษาต่างประเทศ
[ 2 ] ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
[ 3 ] ด้านกิจกรรมสันทนาการ
[ 4 ] ด้านศิลปะ
[ 5 ] ด้านกีฬา
[ 6 ] ด้านนาฏศิลป/ดนตรีขับร้อง
[ 7 ] อื่นๆ (ระบุ)........................................
8.ชื่อตาแหน่งงานที่ทา (ระบุ)..........................................................................................................................................................
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9. สถานที่ทางานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน...........................................................................................................................................
45
ที่ตั้งเลขที่......................หมู่ท.ี่ ...................อาคาร/ตึก.........................................ชั้น.........................................................
46-48
ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง............................................
50-51
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.............................
53-54
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..............................................e-mail....................................
56-57
10. เงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน..............................................บาท
59-63
11. ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ทาหรือไม่
[1] พอใจ
[2] ไม่พอ
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ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญทีส่ ุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
[1] ระบบงานไม่ดี
[2] ผู้ร่วมงานไม่ดี
[3] ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา
[4] ค่าตอบแทนต่า
[5] ขาดความมั่นคง
[6] ขาดความก้าวหน้า
[7] อื่นๆ ระบุ......................................
12. หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้ทางานในระยะเวลาเท่าไร
[1] ได้งานทันที
[2] 1 – 2 เดือน
[3] 3 – 6 เดือน
65
[4] 7 – 9 เดือน
[5] 10 – 12 เดือน
[6] มากกว่า 1 ปี [7] ได้งานระหว่างศึกษา
13. ลักษณะงานที่ทาตรงกับสาขาที่ท่านได้สาเร็จการศึกษาหรือไม่
[1] ตรง
[2] ไม่ตรง
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14. ท่านสามารถนาความรูจ้ ากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทาอยู่ขณะนีเ้ พียงใด
[1] มากที่สุด
[2] มาก
[3] ปานกลาง
67
[4] น้อย
[5] น้อยที่สุด
15. การศึกษาต่อ
[1] ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบข้อ 19)
[2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบข้อ 5)
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ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทางาน)
16. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทางาน โปรดระบุสาเหตุทสี่ าคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
[1] ยังไม่ประสงค์ทางาน [2] รอฟังคาตอบจากหน่วยงาน
[3] หางานทาไม่ได้ [4] อื่นๆ (ระบุ)...........................
17. ท่านมีปัญหาในการหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาหรือไม่
[1] ไม่มีปญ
ั หา
[2] มีปัญหา
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปญ
ั หาที่สาคัญทีส่ ุด 1 ข้อ
[1] ไม่ทราบแหล่งงาน
[2] หางานที่ถูกใจไม่ได้
[3] ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร
[4] ขาดคนสนับสนุน
[5] ขาดคนหรือเงินค้าประกัน
[6] หน่วยงานไม่ต้องการ
[7] เงินเดือนน้อย
[8] สอบเข้าทางานไม่ได้
[9] อื่นๆ (ระบุ)...........................
18. การศึกษาต่อ
[1] ต้องการศึกษาต่อ
[2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอนที่ 5)
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ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
19.ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กาลังศึกษาต่อ
[1] ระดับปริญญาตรี [2] ระดับปริญญาโท
[3] ระดับปริญญาเอก
[4] อื่นๆ (ระบุ)....................................
20.สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กาลังศึกษาต่อ
[1] สาขาวิชาเดิม
[2] สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม (ระบุ) สาขา................................
21. ประเภทของสถาบันการศึกษา / มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา / กาลังศึกษาต่อ
[1] รัฐบาล
[2] เอกชน
[3] ต่างประเทศ
22. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
[1] เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
[2] งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี
[3] ได้รับทุนศึกษาต่อ
[4] อื่นๆ (ระบุ)....................................
23. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
[1] ไม่มีปญ
ั หา
[2] มีปัญหา
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตูที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ
[1] ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ
[2] คุณสมบัติในการสมัครเรียน
[3] ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
[4] ขาดแคลนเงินทุน
[5] อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
24.ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[1] ภาษาอังกฤษ
[2] คอมพิวเตอร์
[3] บัญชี
[4] การใช้งานอินเทอร์เน็ต
[5] การฝึกปฏิบตั ิจริง
[6] เทคนิคการวิจัย
[7] อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
25. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
……………………………………………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
……………………………………………………………………………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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