


 

 

 

ขอมูลเตรียมการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2558 

(บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ภาคท่ี 1 – 2 และ ฤดูรอน /2558) 

1. การลงทะเบียน   

มหาบัณฑติและบัณฑิต  ท่ีประสงคจะเขาพิธีประสาทปริญญาบัตร ตองลงทะเบียน - เชาชุดครุย 

เพื่อเขารับปริญญาบัตร  สามารถดําเนินการได  2  วิธี  และ  มีกําหนดการดังนี ้

1.1 ลงทะเบียน   ดวยตนเอง    ท่ีแผนกพสัดุ  ตั้งแต วนัท่ี   15  ธันวาคม  2559   - 21   มกราคม  2560 

เวลาทําการ    วันอังคาร   -    วันเสาร        เวลา    8.30  -  19.00 น. 

                       วันอาทิตย                           เวลา    8.30  -  19.00 น. 

หยุดทําการ   ทุกวันจันทร  และ  วนัท่ี  25  ธันวาคม  2559   -   3  มกราคม  2560  หยุดเทศกาลปใหม    

1.2 ลงทะเบียน  ทางไปรษณีย    ตั้งแตวนัท่ี  15  ธันวาคม  2559    -    13  มกราคม  2560    เทานั้น 

โดยกรอกแบบตอบรับการลงทะเบียน หมายเลข 2  และแบบภาวะการมีงานทําของนักศึกษา หมายเลข 1 

พรอมสงธนาณัติ  หรือ  แคชเชียรเช็คในนาม   

สงถึง                                         มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ( ปท.หนองแขม ) 

                                        หัวหนาแผนกพัสดุ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

                                        19/1 ถ.เพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู 

                                        เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 
 

2. คาลงทะเบียน  คาเชา  และ  คาประกันชุดครุย        

                                           คาลงทะเบียน   คาเชาชุดครุย         คาประกัน             รวม 
       2.1 ระดับปริญญาตรี           700  500  1,800  3,000 

  2.2 ระดับปริญญาโท              800  600  1,800  3,200       
 

หมายเหตุ :  มีสูท บริการใหเชา    

         :   การเชาสูท – รับ ชุดครุย  ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงดวย 
 

3. กําหนดการคืนชุดครุย  นําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงดวย   โดยสงคืนไดหลังจากเสร็จพิธีแลว 

เปนตนไป   ท่ีแผนกพัสดุ   และ  รับเงินประกนัคืนท่ี  แผนกการเงิน  ตามวันเวลาทําการดังนี ้            
                     วันอาทิตยท่ี  12  กุมภาพันธ  2560  หลังเสร็จพิธี  เปดรับคืนถึงเวลา  19.00  น. 
             วันอังคารท่ี  14  กุมภาพันธ  2560 - 12  มีนาคม  2560   เวลา  08.30  – 19.00     ( ยกเวนวันจนัทร )   
         



 

4.  การแตงกาย 
 

4.1 ระดับปริญญาตรี – โท  ชาย         ใสสูทสีเขม  เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว  เน็คไทสีเขม 

 ไมมีลวดลาย รองเทาหนังหุมสนสีดํา และ 

 สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ         

4.2 ระดับปริญญาตรี – โท  หญิง        แตงเคร่ืองแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

 เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว กระโปรงสีเขมยาวเสมอเขา 

 รองเทาหุมสนสีดํา  และสวมชุดครุยวิทยฐานะ  

 ของมหาวิทยาลัยฯ   (ไมใสเคร่ืองประดับ) 

4.3 ขาราชการ แตงชุดขาวปกติและสวมชุดครุยวิทยฐานะของ 

 มหาวิทยาลัยฯ  
 

หมายเหตุ :  ขอหาม สําหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 

                 1.  หามยอมผมสีตางๆทีไ่มสุภาพ เชน สีแดง สีมวง สีทอง สีบลอน 

                      2.  หามใสตางหูทุกประเภท  

                     3.  หามสวมใสรองเทาท่ีมีลวดลายทุกชนดิ 

                     4.  หามนําส่ิงของสวนตัวเขาหองพิธี เชน โทรศัพทมือถือ  กระเปา ฯลฯ    
 

มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตท่ีฝาฝน กฎระเบียบการเขารับปริญญาบัตรขางตน จะไมไดรับอนุญาตให
เขารวมพิธีประสาทปริญญบัตรท้ังในวันซอมรับ (11 กุมภาพันธ 2560) 

และวันประสาทปริญญบัตร (12 กุมภาพนัธ 2560) 
 

5.  การซอมรับ 
 

                   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จะจัดใหมีการซอมรับใน วันเสารท่ี  11  กุมภาพันธ  2560             

                   ณ  หัองประชุมใหญ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  (ดูกําหนดการตามเอกสารแนบ) 

                   บัณฑิตท่ีไมมาซอมรับจะไมมีสิทธ์ิเขารับในวันพิธีจริง 
 

6.  การถายภาพหมูและการจองรูปในพิธีเขารับปรญิญาบัตร 
 

 - ถายภาพหมูกับคณาจารยและเพื่อน ๆ พรอมกัน  วนัเสารท่ี  11  กุมภาพันธ  2560 

                           เวลา 09.45–12.00 น.  (ดกูําหนดการตามเอกสารแนบ) 

 - นักศึกษาตองติดตอดวยตนเอง ในวันท่ี 11-12 กุมภาพนัธ 2560  ท่ีซุมถายภาพของ มออ. 
 

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

 หมายเหตุ   มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ยังไมไดรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ติดตอขอรับไดที่สํานักทะเบียนฯ และขอความรวมมือ 

                      กรอกขอมูล “ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต” ดังเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ขอ 4 หรือ www.employ.mua.go.th 

                      * สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 0-2807-4500-27 ตอ  371, 372, 374  

http://www.employ.mua.go.th/
http://www.employ.mua.go.th/


 

 
 

กําหนดการ 
พิธีซ้อมรับปรญิญาบัตร ครัง้ที่ 34 
วันเสารท์ี ่11 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชมุอาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

 

           07.00 – 08.00 น.   -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัวเข้าห้องประชุม (สวมชุดครุย)       

           08.00 – 09.45 น. -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตพรอ้มกันในห้องประชุม 

                                              นั่งตามเลขที่นั่งที่กาํหนด 

                                              รับฟังคําช้ีแจงการเข้ารับปริญญาบัตร 

           09.45 – 12.00 น. -   ซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) 

              -   ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ (แยกตามคณะและสาขาวิชา) 

           12.00 – 13.30 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

น. -   มหาบัณฑิตและบัณฑิต เขา้แถว ณ จุดทีก่ําหนด เพ่ือเช็คช่ือ            13.30 – 13.45 

           13.45 – 14.30 น.         -   เดินแถวเข้าห้องประชุม 

           14.30 – 16.30 น.         -   ซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ)่ 

           16.30 น.   -   เสร็จสิ้นการซ้อมรับปรญิญาบัตร 

           16.30 – 17.00 น.         -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุม ไปสนามฟุตบอล 

                                                 เพ่ือร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกม่หาบณัฑิตและบัณฑิต 

           17.00 – 19.00 น.        -   งานเลี้ยงแสดงความยินดีมหาบณัฑติและบัณฑิต ณ สนามฟุตบอล  

                                                 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์
                 

            หมายเหตุ :  กรณีฝนตก ยกเลกิการต้ังแถวและเดนิแถว  
                           มหาบณัฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายช่ือ เวลา 13.30 น.     

 
 
 

 
 
 



 

 
 

กําหนดการ 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที ่34 
วันอาทิตย์ที ่12 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชมุอาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ 3

        
 

             07.00 – 09.00 น.    -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว 

             09.00 – 12.00 น.    -   พักผ่อน / ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

             12.00 – 12.15 น.         -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถวเพื่อตรวจสอบรายช่ือ 

             12.15 – 13.00 น.    -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าห้องประชุม 

             13.00 – 13.15 น.         -   กรรมการสภามหาวิทยาลัย แขกรับเชิญ คณาจารย์เข้าแถวรอต้อนรับ 

                                                ประธานในพิธี 

             13.15 – 13.30 น.         -   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วเข้าห้องรับรอง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์เข้าสู่หอ้งประชุม              -   

             13.30 – 16.00 น.         -   ประธานในพิธีเข้าสู่ห้องประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

             -   อธิการบดีกล่าวรายงาน 

             -   พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิตของคณะต่างๆ     

             -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณ 

             -   ประธานในพิธีให้โอวาท 

             -   ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาบัณฑิต และบัณฑติ ร่วมแสดงความอาลัยแด่ 

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการรวมพลัง 

                 ร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”  

น.    -   ประธานในพิธีเดินทางกลับ              16.00 – 16.15 

                                             -   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ริหาร คณาจารย์ ส่งประธานในพิธี 

             16.15 – 16.45 น.          -   คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและส่งมหาบัณฑิตและบัณฑิต 

                                                 ในช่วงเวลาที่มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้อง  
 

              หมายเหต ุ:  กรณีฝนตก ยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว  
                              มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายช่ือ เวลา 12.00 น.     



    (เอกสารหมายเลข 1) 

ข้ันตอนการกรอกแบบภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 
 

1. เข้าระบบ Internet โดยพิมพ์  www.employ.mua.go.th  
   จะเข้าหน้าจอ แล้วให้คลิกปุ่ม สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ดังตัวอย่าง 
 

 
 
 

2. เข้าสู่ระบบโดย รหัสผู้ใช้ : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก  
   รหัสผ่าน :  รหัสประจําตัวนักศึกษา (เลขทะเบียน 10 หลัก)   
3. คลิกเข้าสู่ระบบ 
4. เข้าสู่ระบบแล้วเร่ิมกรอกข้อมูล คลิกท่ีปุ่มตอบแบบสอบถาม  
   อีเมล์ต้องใส่ทุกคน กรณีไม่มี อีเมล์ ให้ใช้     sau@hotmail.com 
   ตอบให้ครบทุกข้อ มิฉะน้ันระบบจะไม่บันทึกข้อมูล   
5. กรณียังมิได้ทํางาน  สามารถเลือกเป็นทํางานส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ  
   โดยใส่ท่ีอยู่ ท่ีบ้าน 
6. เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก  
   บันทึกและตอบตอนถัดไป  จนกระทั่งครบทุกข้ันตอน 

ต่อ ด้านหลัง 



 

6. เม่ือทําตามข้ันตอนครบแล้วจะปรากฎหน้าจอดังน้ี  จึงสมบูรณ์ 

 

 
 
 

7. ให้คลิก พิมพ์ใบตอบแบบสอบถาม  คู่กับแบบตอบรับการลงทะเบียน  
   นํามาติดต่อแผนกพัสดุ เพ่ือขอรับชุดครุย 

 
 
 

กรณีมปีัญหา ไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อสํานักทะเบียนฯ 



ข้ันตอนการลงทะเบียนสําหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต 

 เร่ิม

 

กรอกแบบภาวะการทํางานของบัณฑิต

(เอกสารหมายเลข 1 )
 

 

 
กรอกแบบตอบรับการลงทะเบียน 

(เอกสารหมายเลข 2) 

 

 
รับใบรับรองคุณวุฒิ/Transcript 

ท่ีสํานักทะเบียนฯ (กรณียังไมไดรับเอกสาร) 

 กรอกเอกสารหมายเลข 1 
และ 2 สงสํานักทะเบียนฯ

ไมเขาพิธี

 
นําเอกสารหมายเลข 1 และ 2 

ติดตอท่ี แผนกพัสดุเพื่อลงทะเบียนรับชุดครุย
 

 

 
จบ

 

หมายเหตุ : กรุณานําบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษามาด้วย 
                   ตัวอย่างใบรับรองคุณวุฒิ                        ตัวอย่าง Transcript 
 

 

 

 

 





                                                                                                        
ภาพชุดท่ี    1 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  2,864 บาท 
ลดเหลือ 

2,700 บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี

ภาพหมูส ี
คาจัดสง 

5” x 7”           จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ ) 
11 “x 14”       จํานวน  1 กรอบเอเชียหลุยส 
12” x 24 “       จํานวน 1 กรอบเอเชียหลุยส 
 

164 
               1,500 

1,000 
200 

ภาพชุดท่ี    2 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  2,764 บาท 
ลดเหลือ 

2,650  บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี

ภาพหมูส ี
คาจัดสง 

5” x 7”           จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม  (ขณะรับ ) 
11” x 14”      จํานวน  1 กรอบเอเชียหลุยส 
12” x 24”       จํานวน  1  กรอบอะเดมโก 
 

164 
1,500 
900 
200 

ภาพชุดท่ี    3 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  2,764  บาท 
ลดเหลือ 

2,650  บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี

ภาพหมูส ี
คาจัดสง 

5 “x 7”            จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม   (ขณะรับ ) 
11” x 14”        จํานวน  1 กรอบเอเชียทอง 
12” x 24”         จํานวน 1  กรอบอะเดมโก 

164 
1,500 
900 
200 

ภาพชุดท่ี    4 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  2,114  บาท 
ลดเหลือ 

2,050 บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี

ภาพหมูส ี
คาจัดสง 

5 “x 7”           จํานวน 2  ภาพพรอมฟลม   (ขณะรับ ) 
11” x 14”        จํานวน  1  กรอบอะเดมโก 
12 “x 24”         จํานวน 1 กรอบเอเชียหลุยส 
 

164 
750 

1,000 
200 

ภาพชุดท่ี    5 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  1,864  บาท 
ลดเหลือ 

1,800 บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี
คาจัดสง 

5 “x 7”           จํานวน 2  ภาพพรอมฟลม   (ขณะรับ ) 
11” x 14”        จํานวน  1  กรอบวูดสตาร 
 

164 
1,500 
200 

ภาพชุดท่ี    6 รายการ ขนาด / จํานวนภาพ ราคา 

ราคา  2,164  บาท 
ลดเหลือ 

2,050 บาท 

ภาพส ี
ภาพส ี
คาจัดสง 

5 “x 7”           จํานวน 2  ภาพพรอมฟลม   (ขณะรับ ) 
12” x 16”        จํานวน  1  กรอบแคนวาส 
 

164 
1,800 
200 

 

ราคาสั่งอัดขยายภาพสีเพ่ิม มีดังนี ้
ขนาด ราคา 

ภาพสี 
ภาพพรอม 
กรอบวิทย 

ภาพพรอม
กรอบอะเดมโก 

ภาพพรอมกรอบ
เอเชียหลุยส 

ภาพพรอม
กรอบวูสตาร 

ภาพพรอม 
กรอบแคนวาส 

ภาพพรอมกรอบ
เอเชียทอง 

4” x 6”  5.- 70.- 100.- -   - 

5” x 7” 30.- 120.- 160.- -   - 

8” x 10” 50.- 250.- 280.- -   - 

10” x 12” 80- 400.- 500.- -   - 

11” x 14”    100.- 450.- 650.- 1,500.- 1,500.- 1,800.- 1,500.- 

16” x 20” 250.- 750.- 1,100.- -   - 

20” x 24” 280.-         850.- 1,300.- -   - 

ภาพหมู  12” x 24” 250.-         800.-    900.- 1,000   - 

หมายเหตุ   1 )  คาจัดสงกรอบละ  100 บาท    2 )  คาจัดสงรูป  50 บาท 
หมายเหตุ  บัณฑติที่สั่งจองภาพชุด  นําใบรับภาพไปถายทีส่ตูดิโอฟรี  ขนาด  8x10 นิ้ว 

บริษัท วสันต สตูดิโอ  จํากัด  
88 –90  ถนนประชาธิปไตย  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพ ฯ  10200 
โทร. 0-2282-6848-9  , 0-2629-1141-2    Fax. 0-2280-3101 





เอกสารหมายเลข 2 

(สวนของสํานักทะเบียนฯ) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย                                
แบบตอบรับการลงทะเบียนพิธีประสาทปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษา  2558 
 

รหัสบัตรประชาชน................................................รหัสนักศึกษา............................................ 

คํานําหนาชื่อ.........................ชือ่/สกุล................................................................................. 

สําเร็จการศึกษา   ระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   เมื่อภาคที่…….………/………………..….………. 
คณะ.................................................... สาขาวิชา…………………………………………………………………………….. 

เบอรโทรศัพท......................................................... 

ขาพเจามีความประสงค      

 ไมเขารวมพิธี     เขารวมพิธี และไดชาํระเงินคาลงทะเบียนเปนจํานวนเงิน 

       ระดับปริญญาตรี  700  บาท   ระดับปริญญาโท 800  บาท 

                            มาชําระเงินดวยตนเอง         สงธนาณัติ/แคชเชียรเช็ค 

 

 

              ลงชื่อ……………………………………………………  

                      …………….…/……………./……………. 

                            (มหาบัณฑิต, บัณฑิต) 

                        

 
                                                                                         

หากยังไมไดรับใบรับรองคณุวุฒิ/Transcript กรุณาติดตอสํานกัทะเบยีนฯ กอนลงทะเบียนรับปริญญา 

(กรุณาสงแบบตอบรับนี้กลับมายังมหาวิทยาลัยฯ หรือมาตดิตอดวยตนเอง กอนวันที่ 21 มกราคม 2560 เทาน้ัน) 

-------------------------------------------------------------------------- 
                  (สวนของแผนกพัสดุ) 

(ผูสําเร็จการศึกษากรุณากรอกรายละเอียดดวย) 
รหัสบัตรประชาชน.............................................รหัสนักศึกษา....................................... 

คํานําหนาชื่อ.........................ชือ่/สกุล......................................................................... 

สําเร็จการศึกษา   ระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   เมื่อภาคที่……………/……………………. 
คณะ............................................. สาขาวิชา…………………………………………………………………………….. 

เบอรโทรศัพท....................................................... 

   ระดับปริญญาตรี  700  บาท   ระดับปริญญาโท 800  บาท 

 มาชําระเงินดวยตนเอง         สงธนาณัติ/แคชเชียรเช็ค 

         

          ลงช่ือ…………………………………………………เจาหนาท่ีแผนกพัสด ุ

                       ………/…………………/…………….  

หมายเหตุ  บัณฑิต/มหาบัณฑิต ทุกคน กรุณานําใบภาวะการมีงานทําท่ีกรอกแลว และแบบตอบรับการลงทะเบียนมาติดตอ 

ท่ีแผนกพัสดุ/ทะเบียนฯ (กรณีไมเขารับ และไมสะดวกมาดวยตนเอง ใหสงเอกสารมาที่สํานักทะเบียนฯ ทางไปรษณีย) 

  รับใบรับรองคุณวุฒิแลว 

ลงช่ือ………………………………………………………………….. 

                    ………/……………………/……….  

              เฉพาะเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนฯ  

  กรอกขอมูลภาวะหางานทําแลว 



 

 

สําหรับผูท่ีทํางานแลว (หากยังไมไดทํางานสามารถระบุเปนทํางานสวนตัวหรืออาชีพอิสระ ที่อยูใหกรอกที่บาน) 
1. ประเภทงานที่ทํา 

 ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน    ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 
 พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ   อื่น ๆ ระบุ………………………………….   

2. ทานคิดวา ความรูความสามารถพิเศษดานใดที่ชวยใหทานไดทํางาน 

 ดานภาษาตางประเทศ      ดานการใชคอมพิวเตอร 
 ดานกิจกรรมสันทนาการ      ดานศิลปะ 
 ดานกีฬา       ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง 
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………. 

3. ช่ือตําแหนงงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สถานท่ีทํางานปจจุบัน (ช่ือหนวยงาน).………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ต้ัง/เลขท่ี (ที่อยูที่ทํางาน).……………….หมูที่.......อาคาร/ตึก...........................................ตรอก/ซอย.................................... 
ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ 

โทร……………………………………….……….…………โทรสาร.................................................อีเมล…………………..………………………………………….. 

5. เงินเดือนหรือรายไดเฉล่ียตอเดือน……………………………………………..……………..บาท 

6. ทานมีความพอใจตองานที่ทําหรือไม 
 พอใจ            ไมพอใจเพราะ ระบบงานไมดี   ไมพอใจเพราะ ผูรวมงานไมดี 

 ไมพอใจเพราะไมไดใชความรูที่เรียนมา  ไมพอใจเพราะ คาตอบแทนตํ่า   ไมพอใจเพราะ ขาดความมั่นคง       
 ไมพอใจเพราะ ขาดความกาวหนา   ไมพอใจเพราะ ระบุ……………………………………………….. 

7. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร 
 หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา   1-3 เดือน  4-6 เดือน       

 7-9 เดือน  10-12 เดือน         มากกวา 1 ป      เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทําระหวางศึกษา 
8. ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาวิชาที่ทานไดสําเร็จการศึกษาหรือไม     ตรง   ไมตรง                          
9. ทานสามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงานที่ทําอยูขณะนี้เพียงใด 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยท่ีสุด 
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