แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จกำรศึกษำ
การสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลกาลังแรงงานของประเทศซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน สนับสนุนนโยบายการวางแผนดาเนินงานด้านกาลังแรงงานทั้งปัจจุบัน และในอนาคตรวมทั้งโอกาส
ในการหางานทาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ และเป็นฐานข้อมูลให้นายจ้างสถานประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
กรุณำกรอกข้อควำมในช่องว่ำงให้ชัดเจน และทำเครื่องหมำย () หน้ำข้อควำมที่เลือก ข้อมูลทังหมดเป็นข้อมูลทีส่ ำคัญ
ขอควำมร่วมมือกรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง และครบถ้วนเพื่อประโยชน์สำหรับตัวท่ำนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลขบัตรประจำตัวประชำชน (กรุณำเขียนให้ชัดเจน)  -     -      -   - 
ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว ..................................................................... นำมสกุล ...................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด ................................................... อำยุ ................ ปี ส่วนสูง .................... เซนติเมตร นำหนัก .................. กิโลกรัม
สัญชำติ ....................... ศำสนำ ............................. สถำนภำพ  โสด  สมรส  อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
สถำนภำพทำงทหำร  พ้นภาระทางทหาร  ยังไม่พ้น
ที่อยู่ตำมภูมิลำเนำ เลขที่บ้าน/เลขห้อง .................... หมู่บ้าน/อาคาร .......................................................... ชั้นที่ ............... หมู่ที่ ............
ตรอก/ซอย .................................... ถนน ..................................... แขวง/ตาบล ..................................... เขต/อาเภอ ...................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
7. ที่อยูป่ ัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่บ้าน/เลขห้อง ...................... หมูบ่ า้ น/อาคาร .................................................... ชั้นที่ ............. หมู่ที่ ............
ตรอก/ซอย .................................... ถนน .................................... แขวง/ตาบล .................................... เขต/อาเภอ .....................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................................... เบอร์โทรศัพท์บ้ำน ........................................ อีเมล์ .........................................................
8. กำรศึกษำ ท่านกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้น
จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา..................................... ชื่อสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษา........................................................................................... ปีการศึกษาที่จบ .........................
ระดับการศึกษาที่สาเร็จชั้นสูงสุด
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิชา ...........................................................................................
 ปวช. ประเภทวิชา ........................................................... สาขาวิชา ........................................................................................................................
 ปวส. ประเภทวิชา ........................................................... สาขาวิชา .........................................................................................................................
 ปริญญาตรี คณะ ........................................................... สาขาวิชา ........................................................................................................................
 ปริญญาโท คณะ ........................................................... สาขาวิชา ........................................................................................................................
 ปริญญาเอก คณะ ........................................................... สาขาวิชา ........................................................................................................................
9. เมื่อท่ำนสำเร็จกำรศึกษำมีควำมประสงค์ ดังนี (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
9.1 ประสงค์ศึกษาต่อในระดับชั้น........................................คณะ.......................................................สาขาวิชา...........................................
9.2 ประสงค์จะทางานหรือประกอบอาชีพอิสระโดยรับบริการจากกรมการจัดหางาน
 ไม่ประสงค์รับบริการ (หำกเลือกไม่ประสงค์จะทำงำนหรือรับบริกำรข้ำมไปทำข้อ 10)
 ประสงค์รับบริการ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 บริกำร) ประเภทคนหางาน  คนหางานทั่วไป  คนพิการ
 1) ทำงำนในประเทศ  ทุกจังหวัด  จังหวัด 1) ............................................... 2) .......................................
ระบุตำแหน่งงำน 1).................................................................. 2) ......................................................................
ประเภทงาน  ประจา  ชั่วคราว  Part Time อัตราค่าจ้างที่ต้องการ............................................... บาท/ ชั่วโมง/ วัน/ เดือน
 2) ทำงำนในต่ำงประเทศ (โดยรัฐจัดส่ง)
ประเทศที่ต้องการไปทางาน (เลือกได้ 1 ประเทศ)
 ญี่ปุ่น (สายตาไม่สั้น, ตาไม่บอดสี, ไม่มีรอยสักตามร่างกาย)  ไต้หวัน (สายตาไม่สั้น, ตาไม่บอดสี)
 สาธารณรัฐเกาหลี (ตาไม่บอดสี)  อิสราเอล (ตาไม่บอดสี)  อื่นๆ (ระบุ)...........................................
ระบุตำแหน่งงำน 1) .......................................................... 2)..............................................................
มีต่อด้ำนหลัง

-2 บริกำรแนะแนวด้ำนกำรประกอบอำชีพอิสระ (เลือกได้ 1 ข้อ)
 เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (สุกร โคเนื้อ โคนม)  อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครบวงจร
 การดูแลผู้สูงอายุ
 ค้าขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 การผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 ร้านขายน้า (กาแฟ โอเลี้ยง ฯลฯ)
 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
 บริการเสริมสวย ตัดผม นวดแผนโบราณและสปา  อื่นๆ (ระบุ) ... . ... ... ... ... ... ... .
 บริกำรแนะแนวด้ำนกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน (เลือกได้ 1 ข้อ)
 งานเย็บ  งานปัก ถัก ทอ  งานประดิษฐ์  งานหัตถกรรม  งานอุปโภคบริโภค  ของใช้อื่น ๆ
10. ท่ำนประสงค์ได้รับกำรฝึกอำชีพและทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนโดยรับบริกำรจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
 10.1 ไม่ประสงค์รับการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (หำกเลือกไม่ประสงค์รับบริกำรข้ำมไปทำข้อ 11)
 10.2 ประสงค์รับการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (เลือกได้ 1 ข้อ)
สำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล
 ช่างสีรถยนต์  ช่างเคาะตัวถังรถยนต์  ช่างซ่อมรถยนต์  ช่างบารุงรักษารถยนต์
 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซล  ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก  อื่นๆ (ระบุ)................................................
สำขำอำชีพภำคบริกำร
 ผู้ประกอบอาหารไทย  พนักงานนวดไทย  อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................
สำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................
สำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกำร
 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ช่างเชื่อมมิก  ช่างเชื่อมทิก  อื่นๆ (ระบุ)...............................
สำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง
 ช่างไม้ก่อสร้าง  ช่างก่ออิฐ  ช่างฉาบปูน  ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง  ช่างหินขัด
 ช่างฉาบยิปซั่ม  ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................
สำขำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์
 ช่างเย็บ  ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)  ช่างเครื่องเรือนไม้  ช่างบุครุภณ
ั ฑ์
 ช่างสีเครื่องเรือน  อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
11. ทักษะ / ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 Microsoft Word
 Microsoft Powerpoint
 Microsoft Access
 Microsoft Excel
 โปรแกรมตัดต่อภาพ/วีดีโอ
 อื่น ๆ(ระบุ) ............................................................................................................................
มีใบอนุญำตขับขี่ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 รถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์และรถจักรยานยนต์  อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ทักษะ แต่ละทักษะเลือกได้มำกกว่ำ 1 ภำษำ)
 ทักษะการพูด  อังกฤษ  จีนกลาง  ญี่ปุ่น  เกาหลี  อาหรับ  อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................
 ทักษะการอ่าน  อังกฤษ  จีนกลาง  ญี่ปุ่น  เกาหลี  อาหรับ  อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................
 ทักษะการเขียน  อังกฤษ  จีนกลาง  ญี่ปุ่น  เกาหลี  อาหรับ  อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................
ท่ำนประสงค์ได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฮิบรู (อิสราเอล)  ภาษาจีนกลาง  อื่น ๆ (ระบุ).............
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริง และยินยอมเปิดเผยข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
ลงชื่อผู้กรอกแบบสารวจ .........................................……………………………
วันที่ ..........................................................................

