แบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนวงกลมล้อมรอบ [ ] ที่มีตัวเลข
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะ............................................................................................. สาขาวิชา..................................................................................................................
2. คานาหน้าชื่อ นาย/นางสาว/นาง/อื่นๆ(ระบุ) .......................ชื่อ: ……………………………..นามสกุล : …………………………ว/ด/ปีเกิด(พ.ศ.)......./......./.......
3. เลขประจาตัวประชาชน : เลขประจาตัวนิสิต/นักศึกษา : .......................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................... ชื่อที่อยู่...........................................หมู่ที่.....................ถนน.....................ตาบล.............................................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................................................
โทรสาร...............................................อีเมล์ …...................................................................................................................................................................
5. สถานะการเกณฑ์ทหารปัจจุบัน (เฉพาะเพศชาย)
[0] อยู่ในช่วงผ่อนผันเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว [1] อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์
6. สถานะการเป็นนักบวชปัจจุบัน
[1] ไม่ได้เป็นนักบวช
[2] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกาหนดลาสิกขา น้อยกว่า 3 เดือน
[3] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกาหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ปี
[4] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกาหนดลาสิกขา มากกว่า 1 ปี
[5] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกาหนดลาสิกขา ไม่มีกาหนด
7. สถานภาพการทางานปัจจุบัน
[ 1 ] ไม่มีงานทาก่อนการศึกษา มีงานทาหลังจบการศึกษา
[ 2 ] ไม่มีงานทาก่อนการศึกษา มีงานทาหลังจบการศึกษาและกาลังศึกษาต่อ
[ 3 ] ยังไม่มีงานทา (ข้ามไปตอบตอนที่ 3)
[ 4 ] ยังไม่มีงานทา และกาลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4)
[ 5 ] มีงานทาก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
[ 6 ] มีงานทาก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
[ 7 ] มีงานทาก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ
ตอนที่ 2 สาหรับผู้ที่ทางานแล้ว
1. ประเภทงานที่ทา
[01] ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
[02] รัฐวิสาหกิจ
[03] พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
[04] ดาเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
[05] พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
[00] อื่น ๆ (ระบุ) : ………………………..................…
2. ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทางาน
[01] ด้านภาษาต่างประเทศ
[02] ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
[03] ด้านกิจกรรมสันทนาการ
[04] ด้านศิลปะ
[05] ด้านกีฬา
[06] ด้านนาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง [00] อื่น ๆ (ระบุ) : ……………………………………
3. ชื่อตาแหน่งงาน (ระบุ) : ………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
4. สถานที่ทางานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………......................................................
ที่ตั้งเลขที่.................. หมู่ที่..........อาคาร / ตึก................................ตรอก / ซอย..............................ถนน ..........................................................................
ตาบล............................................. อาเภอ/เขต......................จังหวัด........................................................ประเทศที่ทางาน…..............................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์............................................โทรสาร..........................................อีเมล์….....................................................................
5. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน : ............................................. บาท/เดือน
6. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทาหรือไม่
[01] พอใจ
ถ้าไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
[02] ระบบงานไม่ดี
[03] ผู้ร่วมงานไม่ดี
[04] ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา
[05] ค่าตอบแทนต่า
[06] ขาดความมั่นคง
[07] ขาดความก้าวหน้า
[00] อื่น ๆ (ระบุ) : …………………………………………………..…………
7. หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทาในระยะเวลาเท่าไร
[01] หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังจบการศึกษา [02] 1-2 เดือน
[03] 3-6 เดือน [04] 7-9 เดือน
[05] 10-12 เดือน [06] มากกว่า 1 ปี
[07] เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานทาระหว่างศึกษา

8. ลักษณะงานที่ทาตรงกับสาขาที่ท่านได้สาเร็จการศึกษาหรือไม่
[1] ตรงสาขา
[2] ไม่ตรงสาขา
9. ท่านสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทาอยู่ขณะนี้เพียงใด
[01] มากที่สุด [02] มาก [03] ปานกลาง [04] น้อย [05] น้อยที่สุด
10. ความต้องการศึกษาต่อ
[1] ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4)
[2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 5)
ตอนที่ 3 สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทางาน
1. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทางาน โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
[1] ยังไม่ประสงค์ทางาน
[2] รอฟังคาตอบจากหน่วยงาน
[3] หางานทาไม่ได้
[0] อื่น ๆ (ระบุ) : …………………………………….....................…..........................................................
2. ท่านมีปัญหาในการหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาหรือไม่ [01] ไม่มีปัญหา
ถ้ามีปัญหาโปรดระบุปัญหาที่สาคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
[02] ไม่ทราบแหล่งงาน
[03] หางานที่ถูกใจไม่ได้
[04] ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร
[05] ขาดคนสนับสนุน
[06] ขาดคนหรือเงินค้าประกัน
[07] หน่วยงานไม่ต้องการ
[08] เงินเดือนน้อย
[09] สอบเข้าทางานไม่ได้
[00] อื่น ๆ (ระบุ) : ………………………………………………….........................
3. ความต้องการศึกษาต่อ
[1] ต้องการศึกษา
[2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 5)
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
1. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กาลังศึกษาต่อ
[40] ระดับปริญญาตรี
[50] ประกาศนียบัตรบัณฑิต [60] ระดับปริญญาโท
[70] ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
[80] ระดับปริญญาเอก
[90] ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกว่าปริญญาเอก)
2. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษา/กาลังศึกษาต่อ
[1] สาขาวิชาเดิม
[2] สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม
ระบุ สาขา : …………………………………………….............................
3. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา/กาลังศึกษาต่อ
[1] รัฐบาล
[2] เอกชน
[3] ต่างประเทศ
4. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
[1] เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
[2] งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี
[3] ได้รับทุนศึกษาต่อ
[0] อื่น ๆ (ระบุ): .....................................................................................
5. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่ [01] ไม่มีปัญหา
หากมีปัญหาโปรดระบุสาเหตุที่สาคัญ 1 ข้อ
[02] ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ
[03] คุณสมบัติในการสมัครเรียน
[04] ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
[05] ขาดแคลนเงินทุน [00] อื่นๆ (ระบุข้อความเพิ่มเติม : ..........................................................
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของสถาบัน ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
[1] ภาษาอังกฤษ
[1] คอมพิวเตอร์
[1] บัญชี
[1] การใช้งานอินเทอร์เน็ต
[1] การฝึกปฏิบัติจริง [1] เทคนิคการวิจัย [1] ภาษาจีน
[1] ภาษาในอาเซียน
[1] อื่น ๆ (ระบุ) : ........................................
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 6 การรับรางวัล
เคยได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านใด หลังจบการศึกษา เคยรับรางวัล ดังนี้
[1] ด้านวิชาการ วิชาชีพ [2] ด้านคุณธรรม จริยธรรม [3] ด้านกีฬา สุขภาพ [4] ด้านศิลปะและวัฒนธรรม [5] ด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อรางวัล...........................................................................................หน่วยงานที่มอบรางวัล ..........................................................................................
[6] ไม่เคยได้รับรางวัล
(ถือเอาวันที่ตอบในระบบเป็นหลัก)

