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สรุปขอมูลสถานภาพของหนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางาน
1. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 อื่นๆ (ระบุ)
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก หัวหนากอง รองผูอํานวยการ เจาหนาที่ธุรการ คณบดี
รองหัวหนาหนวยงาน ผูชว ยสรรพากรพื้นที่ รักษาการรองผูอํานวยการ นายกเทศมนตรีตาํ บลใน
นางดํา ผูชวยผูจัดการ สายผูสอน เจาหนาที่งานตรวจสอบงานโยธา นายชางชลประทาน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก รองผูอํานวยการ คณบดี หัวหนาภาควิชา วิศวกรระบบ
รองอธิการบดี ผูบังคับบัญชา เจากรมชางโยธาทหารเรือ นักวิชาการ ผูอํานวยการสํานัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. ครูผูสอน ผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบล รองคณบดี
หัวหนากอง ครูวิชาภาคพืน้
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก เจาหนาที่ฝายบุคคล ผูชวยผูจัดการฝายบุคคล
ผูชวยผูจัดการฝายธุรการทัว่ ไป หัวหนาฝาย พนักงานบัญชี/ธุรการ ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม
และบริหารงาน เลขานุการกรรมการผูจัดการ วิศวกร รองผูจัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก อธิการบดี อาจารยใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชว ยผูจัดการ
เจาหนาที่ฝายบุคคล
2. ประเภทกิจการของหนวยงานที่บัณฑิตทํางาน
2.1 ประเภทการผลิต
หนวยงานราชการ/รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา การกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง
สื่ออิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยาสูบ
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก การออกแบบ ซอมแซมและบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวนรถยนต อุตสาหกรรมเหล็ก
และเครื่องจักร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมฮารดดิสไดร,
คอมพิวเตอรและอุปกรณ อุตสาหกรรมการเชื่อม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมของเลนสงออก
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและวัสดุอุปกรณการออกแบบและ
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ตกแตง อุตสาหกรรมรองเทา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการกอสรางและวัสดุกอสราง การ
ผลิตไมบอรด MDF รายการโทรทัศน การสื่อสารมวลชน ปายโฆษณา เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณการแพทย การปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ เครื่องสุขภัณฑ ถังสแตนเลทสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรรมอาหาร และเคมีภัณฑ เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปหินแกรนิต
ธรรมชาติ เลนสแวนตา กระดาษดราฟท ผลิตภัณฑคอมเพรสเซอร น้ํามันพืชและกากน้าํ มัน
พืช วัสดุกอ สรางขนาดใหญ ปโตรเลียม (น้ํามันและกาซ) แกซอุตสาหกรรม หนังสือเรียน
คอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2.2 ประเภทการใหบริการ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก การบริการการแพทยการสาธารณสุข การบริหารตรวจ
จับวัดมลพิษ สาธารณูปโภค การทองเที่ยว วิจัยและพัฒนา การคืนภาษี การสื่อสารมวลชน
ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา การออกแบบรับเหมากอสราง จัดฝกอบรม สงจายพลังงานไฟฟา
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร การตรวจวิเคราะหและใหคําปรึกษาในอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก การคมนาคม สาธารณูปโภค ขอมูลภาพถายดาวเทียมและ
ภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมและการผังเมือง ควบคุมจราจรทางอากาศ การฝกอาชีพและพัฒนาฝมือ
แรงงานแกประชาชน วิทยุโทรคมนาคม การกอสรางสถานีไฟฟา การเรียนการสอน/การจัดทํา
สื่อการเรียนการสอน การฝกอาชีพการคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก บํารุงรักษาทาง จดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา เครื่องมือทางการแพทย การควบคุมจราจรทางอากาศ หองสมุดและ
บริการสารสนเทศ ตรวจวัดพลังงาน เปนตน
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งและมุงหลังคา ซอมรถ
เครื่องกลหนัก เขียนแบบ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยและจดทะเบียนสิทธินิติกรรม (จํานอง)
การกอสรางและติดตั้งอุปกรณสระวายน้าํ คอนกรีตและสําเร็จรูป การออกแบบรับเหมากอสรางและ
ตกแตงภายใน เครื่องมือวิทยาศาสตร การประกันภัย โทรคมนาคม การประกันวินาศภัย การ
ปโตรเลียม (น้ํามันและกาซ) วิจัยและพัฒนาออกแบบและติดตั้งเครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ
ฆาเชื้ออุปกรณการแพทย การทาอากาศยาน เคมีภัณฑ การโฆษณา ที่ปรึกษาการอนุรักษ
พลังงาน/วิศวกรรมอาคารสูง เปนตน
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บัณฑิตปริญญาโท ไดแก การสื่อสารและโทรคมนาคม (โครงขายไอที) โทรคมนาคม
ระหวางประเทศ คลังสินคาและคลังเก็บเอกสาร งานบริหารการกอสราง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง-แรงต่ํา การโรงแรม การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การวิเคราะหทดสอบ/สงเสริม
เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม จําหนายธุรกิจการเกษตร (เมล็ดพันธุ) สินคาบริโภค งานซอมบํารุง
โรงพยาบาล เปนตน
2.3 อื่นๆ (ระบุ)
หนวยงานราชการ/รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก การวิจัย องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
ทองถิ่น
โรงพยาบาล ดานการซอมบํารุง การทดลองตรวจสอบและวิจัยงานโยธา โครงการพระราชดําริ
บํารุงรักษาดานโยธา (โรงไฟฟาและระบบสง) เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานเทศบาล
กรมการคาภายใน รับประมวลผลโครงการและเก็บขอมูล สงเสริมแนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกร
ดานสาธารณสุข สื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียง) งานกอสรางสะพาน การใหความชวยเหลือ
บริหารประชาชนในทุกดาน สาธารณูปโภค (ไฟฟา) เปนตน
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก รับเหมากอสราง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจคาปลีก
นําเขาอุปกรณจากตางประเทศ จําหนายอุปกรณการแพทยและเครื่องมือแพทย จําหนายสินคา
เครื่องประดับเทียม ประกอบตูในโรงงาน จําหนายอุปกรณดานอาชีวอนามัย รับสรางโรงงาน
สําเร็จรูป อุปกรณทางดานไฟฟา งานตกแตงภายใน จําหนายเครื่องวิทยาศาสตร ผลิตยางรถ
ตีนตะขาบ ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบและรับเหมากอสรางอาหาร โรงพยาบาล
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ที่ปรึกษาดานวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐาน
3. วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน ขออื่น ๆ (ระบุ)
หนวยงานราชการ/รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ดานบุคลิกภาพ การสอบคัดเลือก การรับในโควตา
ลูกของพนักงานที่จะเกษียณอายุ หนวยงานสวนกลางเปนผูคัดเลือก ความพรอมที่จะปฏิบตั ิงาน
ในภูมิภาคได รับบรรจุจากสวนกลางของสํานักงานสอบขอเขียน การสอบปฏิบตั ิและการสอบสัมภาษณ
(ดูประวัติ/ประสบการณ) ไดรับทุนของสถานศึกษา สอบบรรจุเขารับราชการได ความรูดาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เปนตน
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หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก ดานบุคลิกภาพ การทดลองปฏิบัติงาน ผลการเรียน
(เกรดเฉลีย่ ) การทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ ทัศนคติในการทํางาน สาขาวิชาทีเ่ รียนตรงกับการทํางาน
เคยเห็นผลงาน ความสามารถทัว่ ไป ลายมือการเขียนใบสมัคร ไหวพริบ คําแนะนําของบุคคล
ความเหมาะสมกับลักษณะงาน การสอบประวัติยอนหลัง ดูสถานทีศ่ ึกษา เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ทดสอบ IQ การแนะนําจากบุคคลที่อางอิงและสถาบัน
การศึกษา การสอบสอน สถาบันครอบครัว เปนตน
4. ปจจัยสําคัญที่หนวยงานพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน
4.1 ความรูความสามารถพิเศษ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ ความรูทางดาน ISO ผลการสอบขอเขียน ความรูดานโยธา ความสามารถ
ดานกีฬา/ดนตรี เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ ประสบการณ งานวิจัย ความพรอมที่จะปฏิบตั ิงานในภูมิภาคได ความรูข อง
แตละสาขาชางและสาขาวิชาเอก การรวมทํากิจกรรมกลุม เปนตน
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ การฝกงานตรงหรือสอดคลองกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ มีประสบการณ
ตรงสายงานทีต่ องการ ความสามารถดานดนตรี/กีฬา ขับรถยนตได มีไหวพริบการตอบคําถาม/
แกไขปญหา ความคลองตัว ความรูรอบตัว ทัศนคติตอวิชาชีพ ความรูในสาขาวิชาที่เรียน
ความสามารถในการเรียนรู การปรับตัว การทํากิจกรรมนอกหลักสูตร ทักษะการพูดตอทีส่ าธารณะชน
ความรูดานสถิต/ิ คณิตศาสตร เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ผลงานการวิจัย ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ญี่ปุน ความสามารถในการวิเคราะหระบบและเขียนโปรแกรม
ความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน ความรูทางดานวิชาการตรงกับลักษณะงานและตรงกับความตองการ
ของหนวยงาน มีความรูเฉพาะดานของวิชาชีพ/อาชีพ เปนตน
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4.2 อื่น ๆ (ระบุ)
หนวยงานราชการ/รัฐวิสหกิจ
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก มีทัศนคติตอวิชาชีพ ความมุงมั่น ความมั่นใจในการ
ตอบคําถามและแนวความคิดในการทํางาน
คุณวุฒิประจําตําแหนงของขาราชการ/พนักงานจาง
การสอบตามวุฒิตําแหนง
ความพรอมและความสามารถในการเขาสังคมและความทุมเท
สอบคัดเลือกผานตามเกณฑและผานสัมภาษณ มีบุคคลฝากเขามา ลายมือสวยอานไดชัดเจน
ที่พักอยูใกลทที่ ํางาน เปนตน
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก ผลการสอบขอเขียนและสัมภาษณ ผลการสอบคัดเลือก
ความมั่นใจในการตอบคําถามและแนวความคิดในการทํางาน การแกไขปญหาเฉพาะหนา วุฒิ
การศึกษา หนวยงานตนสังกัดบรรจุแตงตั้งมา คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง
คุณสมบัตติ รงกับลักษณะงาน ใชทุน มีมนุษยสัมพันธ และความกระตือรือรนในการเรียน เปนตน
หนวยงานเอกชน
บัณฑิตปริญญาตรี ไดแก มีประสบการณในการทํางาน มีความมุงมั่น ทัศนคติ
จากการสัมภาษณและไหวพริบ วิสัยทัศน ภูมิลําเนา การรับรองจากอาจารย ความรูความสามารถ
ในสาขา/ตําแหนงที่สมัคร ความตั้งใจและความพรอมที่อยากจะทํางาน เคยเปนนักศึกษาฝกงานที่
บริษทั มากอน ที่พักอาศัย โครงงาน/วิทยานิพนธ ความสามารถสอดคลองกับความตองการ
ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน
มีภาวะความเปนผูนํา/มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนนักกีฬาของ
สถาบันการศึกษา และภาพรวมทั้งหมดของผูสมัคร
บัณฑิตปริญญาโท ไดแก มนุษยสัมพันธ

