แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทาของผู้ที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และ/หรือทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือสภาพ
จริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ท่านสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่  1. บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  2. ศาลายา  3. วังไกลกังวล
คณะ / วิทยาลัย.......................................................................สาขาวิชาเอก........................................................................
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

รหัสประจาตัวนักศึกษา
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................นามสกุล..............................................................
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการจัดหางานให้บัณฑิตและติดต่อประสานงานกับท่านต่อไปในอนาคต)
เลขที่ ...........หมู่ท.ี่ ........... หมู่บ้าน...................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................E-mail………………………………………………………
ภูมิลาเนาอยู่จังหวัด....................................................................
3. สถานภาพปัจจุบัน
 1. ทางานแล้ว (ตอบทุกข้อในตอนที่ 2 และตอนที่ 5)
 2. ทางานแล้วและกาลังศึกษาต่อด้วย (ตอบทุกข้อในตอนที่ 2,4 และ ตอนที่ 5)
 3. ยังไม่ได้ทางาน (ข้ามไปตอบทุกข้อในตอนที่ 3 และตอนที่ 5)
 4. กาลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบทุกข้อในตอนที่ 4 และตอนที่ 5)
 5. อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร(ข้ามไปตอบทุกข้อในตอนที่ 5)
 6. อยู่ระหว่างอุปสมบท(ข้ามไปตอบทุกข้อในตอนที่ 5)
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผู้มีงานทาแล้ว)
4. ประเภทงานที่ทา
 1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 3. พนักงานบริษทั /องค์กรธุรกิจเอกชน

 4. เจ้าของกิจการ/ดาเนินธุรกิจอิสระ/รับงานเอง

 5. พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ

 6. กิจการของบิดามารดา/ครอบครัว

 7. อื่นๆระบุ........................................................................................
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5. งานที่ทาอยู่ตามข้อ 4
 1. เป็นงานที่ทาก่อนเข้าเรียน/ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย (งานเดิม)
 2. เป็นงานที่ได้หลังจากสาเร็จการศึกษา (งานใหม่)
6. สาหรับผู้ที่มีงานทาก่อนเข้าเรียน/ระหว่างเรียน (งานเดิม) เมื่อสาเร็จการศึกษาท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่
การงานอย่างไร
 1. ทางานตาแหน่งงานเดิม แต่ได้รับเงินเดือนมากขึ้น  2. เปลี่ยนตาแหน่งงานใหม่ที่ตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จมา
 3. เปลี่ยนสถานที่ทางานใหม่
 4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7. หลังจากสาเร็จการศึกษา ท่านได้งานทาในระยะเวลาเท่าไร
 1. มีงานทาอยู่แล้วก่อนเข้าเรียน (งานเดิม)

 2. ได้งานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา

 3. 1-3 เดือน

 4. 4-6 เดือน
 5. 7-9 เดือน
 6. 10-12 เดือน
 7. มากกว่า 1 ปี
8. ชื่อตาแหน่งงานที่ทาปัจจุบัน (ระบุ)........................................................................................................................................
9. สถานที่ทางานปัจจุบัน (โปรดระบุให้ชัดเจน) ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................
กอง/ส่วน......................................................................ฝ่าย/แผนก.......................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่........................หมู่ท.ี่ .........................อาคาร/ตึก...............................................................ชั้น...............................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร...................................................Email………………………………………………………….
10. เงินเดือนหรือรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าครองชีพ)....................................................... บาท
11. สาหรับผู้ทมี่ ีเงินเดือนหรือรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด
(ปริญญาตรี 11,680 บาท/ปริญญาโท 15,300 บาท) มีสาเหตุมาจาก
 1. ใช้วุฒิการศึกษาต่ากว่าที่สาเร็จสมัครเข้าทางาน

 2. ตาแหน่งงานที่ทาไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา

 3. เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย/จ้างงานตามโครงการ
 5. ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน

 4. เงินเดือนที่ได้รับไม่รวมค่าคอมมิชชั่น /OT
 6. เป็นกิจการครอบครัว/กิจการส่วนตัว

 7. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................
12. ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ทาหรือไม่
 1. พอใจ

 2. ไม่พอใจ (ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี)้
 2.1 ระบบงานไม่ดี
 2.2 ผู้ร่วมงานไม่ดี
 2.3 ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา

 2.4 ค่าตอบแทนต่า

 2.5 ขาดความก้าวหน้า

 2.6 อื่นๆ (ระบุ) .............................

13. ลักษณะงานที่ทาตรงกับสาขาวิชาที่ท่านสาเร็จการศึกษาหรือไม่
 1. ตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จ
 2. เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่สาเร็จ
 3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จแต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา
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 4. ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย

14. ท่านสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทาอยู่ขณะนี้มากน้อยเพียงใด
 1. น้อยที่สุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
15. งานที่ท่านทาอยู่ปัจจุบัน ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครงานจากแหล่งข้อมูลใด
 1. งานนัดพบสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยจัด

5. มากที่สุด

 2. งานนัดพบแรงงานที่หน่วยงานอื่นจัด

 3. สถานประกอบการติดต่อรับสมัครงานโดยตรงกับคณะ  4. บอร์ดประชาสัมพันธ์รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
 5. สถานประกอบการติดต่อรับสมัครงานโดยตรงกับฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย  6. เว็ปไซต์ต่างๆ
 7. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย “ระบบภาวการณ์มีงานทา”
 8. สื่อหนังสือพิมพ์
 9. วิทยุ
 10. โทรทัศน์

 11. ผู้ปกครอง/ญาติ/เพื่อน

 11. อื่นๆ(ระบุ).................................................

16. ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้งานทา
 1. ด้านภาษาต่างประเทศ
 4. ด้านศิลปะ/นาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง

 2. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 5. ด้านกีฬา

 3. ด้านบุคลิกภาพ
 6. ด้านกิจกรรมสันทนาการ

 7. ด้านการนาเสนอ/แสดงความคิดเห็น

 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 9. อื่นๆ(ระบุ)....................................

ตอนที่ 3 การสมัครงาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้งานทา)
17. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทางาน โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
 1. ยังไม่พร้อมจะทางาน

 2. รอฟังคาตอบจากหน่วยงาน

 3. หางานทาไม่ได้

 4. ต้องการจะศึกษาต่อ

 5.อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................

18. ท่านมีปัญหาในการหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาหรือไม่
 1. ไม่มีปัญหา
 2. มีปัญหา
(ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ)
 1. ไม่ทราบแหล่งงาน

 2. หางานที่ถูกใจไม่ได้

 3. ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร

 4. ขาดคนสนับสนุน
 7. เงินเดือนน้อย

 5. ขาดคนหรือเงินค้าประกัน
 8. สอบเข้าทางานไม่ได้

 6. หน่วยงานรับผู้มีประสบการณ์
 9. หน่วยงานไม่เปิดรับสมัครสาขาวิชาที่สาเร็จ

 10. ความรู้ด้านไอที

 11. ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  12. อื่นๆ.....................................................

19. ปัจจัยสาคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ท่านต้องการทางาน (เลือกได้ 3 ข้อที่สาคัญทีส่ ุด)
 1. ชื่อเสียงขององค์กร  2. นโยบายองค์กร
 3. ภาพลักษณ์ขององค์กร
 4. บรรยากาศของการทางานในองค์กร
 5. ความมั่นคง/ก้าวหน้าขององค์กร  6. เงินเดือน/โบนัส
 7. สวัสดิการ

 8. สถานที่ทางานอยู่ใกล้ที่พัก

 9. การเดินทางสะดวก

 10. ได้ใช้ความสามารถของตนเองที่เหมาะสมกับงาน  11. อื่นๆ(ระบุ)...........................................................
20. หลังจากสาเร็จการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้สมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์งานมาแล้ว จานวน..................ครั้ง
21. ท่านมีปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์หรือไม่
 1. ไม่มีปัญหา

 2. มีปัญหา
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หากมี ท่านประสบปัญหา หรือมีความวิตกกังวลในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. การแต่งกาย
 2. การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์
 3. วิธีการนาเสนอ
 4. ความเชื่อมั่นในตนเอง  5. ความรู้ทางวิชาชีพของตาแหน่งงานที่สมัคร  6. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
 7. ขาดประสบการณ์

 8. ความเครียด/กังวลใจ

 9. อื่นๆ(ระบุ)................................

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ)
22. ระดับการศึกษาที่ท่านกาลังศึกษาต่อ / ต้องการศึกษาต่อ
 1. ปริญญาตรี

 2. ปริญญาโท

 3. ประกาศนียบัตรชั้นสูง

 4. ปริญญาเอก

23. สาขาวิชาที่ท่านกาลังศึกษาต่อ / ต้องการศึกษาต่อ
 1. สาขาวิชาเดิม
 2. สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม (ระบุ) สาขา....................................................
24. ประเภทของสถาบันการศึกษา / มหาวิทยาลัยที่ท่านกาลังศึกษาต่อ / ต้องการศึกษาต่อ
 1. รัฐบาล

 2. เอกชน

 3. ต่างประเทศ

25. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ / ต้องการศึกษาต่อ
 1. เป็นความต้องการของตัวเองที่ต้องการศึกษาต่อ
 3. งานที่ต้องการทาต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี

 2. เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
 4. ได้รับทุนศึกษาต่อ

 5. ยังหางานทาไม่ได้

 6. อื่นๆ(ระบุ)...............................................................

26. สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ท่านมีปัญหาในการเตรียมตัวศึกษาต่อหรือไม่ (ผู้กาลังศึกษาต่อไม่ต้องตอบ)
 1. ไม่มีปัญหา
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ

 2. มีปัญหา

 1. ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ

 2. คุณสมบัติในการสมัครเรียน

 3. ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ

 4. ขาดแคลนเงินทุน

 5. อื่นๆ(ระบุ).....................................

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ (ตอบทุกท่าน)
27. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
งานทาของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
 1. ภาษาต่างประเทศ (ระบุ)....................................................
 3. บัญชี
 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ต

 2. คอมพิวเตอร์
 5. การฝึกปฏิบัติจริง

 6. เทคนิคการวิจัย

 7. การบริหารจัดการ

 8. ความคิดสร้างสรรค์

 9. การสื่อสาร/การประสานงาน

 10. ภาวะความเป็นผู้นา

 11. การทางานเป็นทีม

 12. อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................
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28. ท่านที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา/วิชาเอกที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรับรอง (เช่น กว.สถ.สวบช.ฯลฯ) ขณะนี้ท่านได้สอบ
เพื่อรับการรับรองหรือยัง
 1. สอบผ่านการรับรองแล้ว

 2. อยู่ระหว่างการดาเนินการสอบ

 3. สอบไม่ผ่าน

 4. ยังไม่ได้สมัครเรียน

 5. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

29. กิจกรรม/บริการที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้แกศิษย์เก่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. งานพบปะสังสรรค์ประจาปี
 2. จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
 3. จัดแข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 4. จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เช่น แข่งขัน Rally)

 5. จัดทาทาเนียบศิษย์เก่า

 6. ส่งข่าวความเคลื่อนไหวศิษย์เก่า

 7.จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ)  8. อื่นๆ(ระบุ).................................................................
30. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
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