
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2565 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

********************************************* 

คำชี้แจง กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนวงกลมล้อมรอบ [ ] ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อสถานศึกษา :             

วิทยาเขต :       คณะ :        
 ระดับการศึกษา :      สาขาวิชา :       

2.  คำนำหน้าชื่อ นาย/นางสาว/นาง/อื่นๆ (ระบ)ุ          
     ชื่อ:        นามสกุล :       

3.  เลขประจำตัวประชาชน : ----  
 เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา :           

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  ชื่อที่อยู่ (ชื่ออาคาร คอนโด หรือหมู่บ้าน)      
 หมู่ที่  ถนน   ตำบล    อำเภอ/เขต    
 จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
 โทรศัพท ์(มือถือ)    โทรสาร   อีเมล     

5.  ภูมิลำเนาอยู่ : จังหวัด            

6.  สถานะการเกณฑ์ทหารปัจจุบัน 
 [-] เพศหญิง 
 [0] อยู่ในช่วงผ่อนผันเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 [1] อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์ 

7.  สถานะการเป็นนักบวชปัจจุบัน 
 [1] ไม่ได้เป็นนักบวช 
 [2] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา น้อยกว่า 3 เดือน 
 [3] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ปี 
 [4] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา มากกว่า 1 ปี 
 [5] อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไม่มีกาหนด 

8.  สถานภาพการทำงานปัจจุบัน 
 [1] ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา 
 [2] ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ 
 [3] ยังไม่มีงานทำ (ข้ามไปตอบตอนท่ี 3) 
 [4] ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4) 
 [5] มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
 [6] มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 
 [7] มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ 



ตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว 
 
1.  ประเภทงานที่ทำ 
 [01] ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ   [02] รัฐวิสาหกิจ 
 [03] พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน   [04] ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 
 [05] พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ  [00] อื่น ๆ (ระบุ) :     

2.  ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน 
 [01] ด้านภาษาต่างประเทศ     [02] ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
 [03] ด้านกิจกรรมสันทนาการ     [04] ด้านศิลปะ 
 [05] ด้านกีฬา      [06] ด้านนาฏศิลป/ดนตรีขับร้อง 
 [99] ไม่มีความสามารถพิเศษ     [00] อื่น ๆ (ระบุ) :     

3.  ชื่อตำแหน่งงาน (ระบุ) :            

4. สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
 ชื่อหน่วยงาน             
 ประเภทกิจการ โปรดระบุ 1 ข้อ 
[A] เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง  [B] การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน  
[C] การผลิต  [D] ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ  
[E] การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย  
รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

[F] การก่อสร้าง  

[G] การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์  

[H] การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  

[I] ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  [J] ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  
[K] กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  [L] กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
[M] กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ  [N] กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ  
[O] การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ  

[P] การศึกษา  

[Q] กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  [R] ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  
[S] กิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ  [T] กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการ

ผล ิตส ินค ้าและบร ิการที่ ทำข ึ ้นเองเพ ื ่อใช ้ ใน
ครัวเรือนซึ ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจน  

[U] กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก  
 
ที่ตัง้เลขที่  หมู่ที่  อาคาร / ตึก        
ตรอก / ซอย   ถนน     ตำบล       

 จังหวัด      ประเทศที่ทำงาน      
 รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท ์(มือถือ)      
 โทรสาร      อีเมล       



5.  เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน :    บาท/เดือน 

6. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่ 
 [01] พอใจ  
 ถ้าไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญท่ีสุด 1 ข้อ ต่อไปนี้  
 [02] ระบบงานไม่ดี   [03] ผู้ร่วมงานไม่ดี  
 [04] ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา  [05] ค่าตอบแทนต่ำ 
 [06] ขาดความมั่นคง   [07] ขาดความก้าวหน้า  
 [00] อ่ืน ๆ (ระบุ) :       

7.  หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร 
 [01] หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังจบการศึกษา 
 [02] 1-2 เดือน  [03] 3-6 เดือน   [04] 7-9 เดือน  
 [05] 10-12 เดือน  [06] มากกว่า 1 ปี 
 [07] เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานทำระหว่างศึกษา 

8. ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่ 
 [1] ตรงสาขา   [2] ไม่ตรงสาขา 

9. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด 
 [01] มากท่ีสุด  [02] มาก  [03] ปานกลาง  [04] น้อย  [05] น้อยที่สุด 

10.  ความต้องการศึกษาต่อ  
 [1] ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4)  

 [2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน 
 
1. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้ 
 [1] ยังไม่ประสงค์ทำงาน    [2] รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน  
 [3] หางานทำไม่ได้     [4] ต้องการประกอบอาชีพอิสระ  
 [0] อ่ืน ๆ (ระบุ) :        

2.  ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่ 
 [01] ไม่มีปัญหา  
 ถ้ามีปัญหาโปรดระบุปัญหาที่สำคัญดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ 
 [02] ไม่ทราบแหล่งงาน    [03] หางานที่ถูกใจไม่ได้  
 [04] ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร    [05] ขาดคนสนับสนุน  
 [06] ขาดคนหรือเงินคำประกัน   [07] หน่วยงานไม่ต้องการ  
 [08] เงินเดือนน้อย     [09] สอบเข้าทำงานไม่ได้  
 [10] ปัญหาด้านสุขภาพ    [11] ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ  
 [12] ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์   [13] ขาดประสบการณ์ในการทำงาน  
 [14] เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด   [00] อ่ืน ๆ (ระบุ) :      

3.  ความต้องการทำงาน 
 [01] ทำงานในประเทศ (ข้ามไปตอบข้อ 5)  [02] ทำงานต่างประเทศ 

4.  ประเทศที่ต้องการทำงาน          

5.  ตำแหน่งที่ต้องการทำงาน          

6.  ความต้องการพัฒนาทักษะ หลักสูตร         

7.  ความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน 
 [0] ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล 
 หากยินยอมเปิดเผยข้อมูลโปรดระบุ 1 ข้อ 
 [1] ยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างทุกประเภท 
 [2] ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน 
 [3] ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทขายประกัน/ขายตรง 
 [4] ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง 

8.  ความต้องการศึกษาต่อ 
 [1] ต้องการศึกษา 
 [2] ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 5) 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ 
 
1. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ 
 [30] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [35] อนุปริญญา   [40] ระดับปริญญาตรี 
 [50] ประกาศนียบัตรบัณฑิต   [60] ระดับปริญญาโท  [70] ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 [80] ระดับปริญญาเอก 
 [90] ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ(ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกว่าปริญญาเอก) 

2.  สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษา/กำลังศึกษาต่อ 
 [1] สาขาวิชาเดิม 
 [2] สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม ระบุ สาขา :       

3.  ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา/กำลังศึกษาต่อ 
 [1] รัฐบาล  [2] เอกชน  [3] ต่างประเทศ 

4.  เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ 
 [1] เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 
 [2] งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 
 [3] ได้รับทุนศึกษาต่อ 
 [4] เป็นความต้องการของตนเอง 
 [0] อ่ืน ๆ (ระบุ) :           

5. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่ 
 [01] ไม่มีปัญหา 
 ถ้ามีปัญหาโปรดระบุปัญหาที่สำคัญดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ 
 [02] ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ   [03] คุณสมบัติในการสมัครเรียน 
 [04] ขาดความรู้พืน้ฐานในการศึกษาต่อ   [05] ขาดแคลนเงินทุน 
 [00] อ่ืนๆ (ระบุข้อความเพ่ิมเติม) :         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
1.  ท่านคิดว่าในหลักสูตรของสถาบัน ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบ

อาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [1] ภาษาอังกฤษ  [1] คอมพิวเตอร์   [1] บัญชี  [1] การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 [1] การฝึกปฏิบัติจริง  [1] เทคนิคการวิจัย  [1] ภาษาจีน  [1] ภาษาในอาเซียน 
 [1] อ่ืน ๆ (ระบุ) : ......................................... 

2.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 
              
              
              

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
              
              
              

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
              
              
              
 
วันที่ตอบแบบสอบถาม วันที่……………เดือน………………………....พ.ศ. ………………………………….. 
 


