
แบบสอบถามในสวนท่ีใหบัณฑิตกรอกขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษาท่ีสําเร็จ 2553 – 2554  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

คําชี้แจง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือเขียนวงกลมลอมรอบ  (   ) ท่ีมีตัวเลข 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือสถาบัน..................................................................................................................................................... 

    คณะ/วิทยาลัย............................................................สาขาวิชา................................................................... 

2. ช่ือ..............................................................................นามสกุล..................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน     

เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา 

3.ที่อยูปจจุบัน 

เลขที่.............หมูที่...............หมูบาน.....................................................ตรอก/ซอย.............................................. 

ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท................................................... 

โทรศัพทมือถือ...............................................................โทรสาร........................................................................... 

อีเมล..................................................................................................................................................................... 

4.ภูมิลําเนา  จังหวัด............................................................................................................................................. 

5.สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

       (1) ทํางานแลว  

       (2) ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ 

       (3) อุปสมบท 

       (4) ทหารเกณฑ 

       (5) ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 3) 

       (6) กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4) 
 

ตอนท่ี  2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว) 

6. ประเภทงานที่ทํา 

       (1) ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ  (2) รัฐวิสาหกิจ 

       (3) พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน  (4) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 

       (5) พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ     (5) อื่น ๆ (ระบุ)................................................... 

7. ทานคิดวา ความรูสามารถพิเศษดานใดที่ชวยใหทานไดทํางาน 

       (1) ดานภาษาตางประเทศ (2) ดานการใชคอมพิวเตอร (3) ดานกิจกรรมสันทนาการ 

       (4) ดานศิลปะ  (5) ดานกีฬา   (6) ดานนาฎศิลปะ/ดนตรีขับรอง 

ขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบทุกสวน 



8. ช่ือตําแหนงงานที่ทํา (ระบุ)............................................................................................................................ 

9. สถานที่ทํางานปจจุบัน(กรอกใหชัดเจน)  ช่ือหนวยงาน.................................................................................. 

   ที่ต้ังเลขที่..................................หมูที่................อาคาร/ตึก..................................................ช้ัน........................ 

   ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง.............................. 

   อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.......................... 

   โทรศัพท..................................โทรสาร............................e-mail(สถานที่ทํางาน)…..……………………………..... 

10.เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

     (1) ตํ่ากวา 8,340 บาท (2) 8,340 -10,000 บาท   (3) สูงกวา 10,000 บาท 

11.ทานมีความพึงพอใจตองานที่ทําหรือไม 

     (1) พอใจ   (2) ไมพอใจ 

     ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปน้ี 

     (1) ระบบงานไมดี  (2) ผูรวมงานไมดี   (3) ไมไดใชความรูที่เรียนมา 

     (4) คาตอบแทนตํ่า  (5) ขาดความมั่งคง  (6) ขาดความกาวหนา 

     (7) อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 

12. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร  

     (1) หางานไดกอนจบการศึกษา หรือ ไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  (2) 1 – 3 เดือน 

     (3) 4 – 6 เดือน  (4) 7 – 9 เดือน   (5) 10 – 12 เดือน 

     (6) มากกาวา 1 ป   

     (7) เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานระหวางศึกษาหรือมีรายไดที่มีกิจการเปนของตนเองกอนเขาศึกษา 

13. ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาที่ทานไดสําเร็จการศึกษาหรือไม 

     (1) ตรง   (2) ไมตรง 

14. ทานสามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงานที่ทําอยูขณะน้ีเพียงใด 

     (1) มากที่สุด   (2) มาก   (3) ปานกลาง 

     (4) นอย   (5) นอยที่สุด 

15. การศึกษาตอ 

     (1) ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4) (2) ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 5) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูท่ียังไมไดทํางาน) 

 16. สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญ 1 ขอ ตอไปน้ี 

       (1) ยังไมประสงคจะทํางาน (2) รอฟงคําตอบจากหนวยงาน (3) หางานทําไมได  

       (4) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

17. ทานมีปญหาในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

     ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาที่สําคัญที่สุด 1 ขอ 

       (1) ไมทราบแหลงงาน (2) หางานที่ถูกใจไมได  (3) ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 

       (4) ขาดคนสนับสนุน (5) ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน (6) หนวยงานไมตองการ 

       (7) เงินเดือนนอย  (8) สอบเขาทํางานไมได  (9) อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
 

ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ 

18. ระดับการศึกษาที่ทานตองการศึกษาตอ /กําลังศึกษาตอ 

       (1) ระดับปริญญาตร ี (2) ระดับปริญญาโท  (3) ระดับปริญญาเอก 

       (4) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................. 

19. สาขาที่ทานตองการศึกษาตอ/ กําลังศึกษาตอ 

       (1) สาขาวิชาเดิม  (2) สาขาวิชาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาเดิม(ระบุ) สาขา.......................................... 

20.ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานตองการศึกษา/กําลังศึกษาตอ 

       (1) รัฐบาล   (2) เอกชน   (3) ตางประเทศ 

21.เหตุผลที่ทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

       (1) เปนความตองการของบิดา/มารดา หรือผูปกครอง (2) งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตร ี

       (3) ไดรับทุนศึกษาตอ    (4) อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

22.ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

      ถา มีปญหา โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุดเพียง 1 ขอ 

       (1) ขอมูลสถานทีศึ่กษาตอไมเพียงพอ   (2) คุณสมบัติในการสมัครเรียน 

       (3) ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ  (4) ขาดแคลนเงินทุน 

       (5) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  5 ขอเสนอแนะ 

23. ทานคิดวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพของทานไดมากย่ิงข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        (1) ภาษาอังกฤษ  (2) คอมพิวเตอร  (3) บัญชี 

        (4) การใชงานอินเทอรเน็ต (5) การฝกปฎิบัติจริง (6) เทคนิคการวิจัย 

        (7) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................................... 

24. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 

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

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

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

25. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

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

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

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

26. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

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

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

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

               ***ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาใหขอมูลตอมหาวิทยาลัยในครั้งน้ี*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรุณาสง 

 

   สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

    113  หมูท่ี  12 

   ตําบลเกาะแกว 

   อําเภอเสลภูมิ 

   จังหวัดรอยเอ็ด      45120 

 

 


