รายงานการวิเคราะห์ ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่นปี การศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ข้อมูลปรับปรุ ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553)
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา 2552 ได้จดั ทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสํารวจผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ั ฑิ ตที่ สาํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท
และปริ ญญาโท ประจําปี การศึ ก ษา 2552 มี บณ
ทั้งสิ้ น 2,352 คน จํา นวน 9 คณะ มี บ ัณ ฑิ ต ตอบแบบสอบถามแล้ว ทั้งสิ้ น 2,097 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ
89.16 โดยบัณ ฑิ ต กรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลดังนี้
ภาพรวมการตอบแบบสอบถามของบัณฑิตจากการสํ ารวจภาวการณ์ มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2552

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปี การศึกษา 2552 และบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
1. รายงานสรุปผลจํานวนผู้สําเร็จผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จําแนกตามคณะ
จากแผนภูมิที่ 2 ผลการสํารวจการมีงานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ปี
การศึกษา 2552 มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งสิ้ น 2,352 คน จํานวน 9 คณะได้แก่ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน
275 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 122 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน 96 คน คณะ
บริ หารธุรกิจ จํานวน 1,090 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์จาํ นวน 310 คน คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 97 คน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ จํานวน 78 คน คณะอตุสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ จํานวน 29
คน คณะคหกรรมศาสตร์ จํานวน 229 คน

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ ปี การศึกษา 2552
2. รายงานสรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,102 คน พบว่าได้งานทําแล้ว จํานวน 1,540 คน ร้อยละ 73.26
ยังไม่ได้ทาํ งานและมิได้ศึกษาต่อ จํานวน 510 ร้อยละ 24.26 กําลังศึกษาต่อ จํานวน 52 คน ร้อยละ 2.47

 บัณฑิตที่ทาํ งานแล้ว
 บัณฑิตที่ยงั ไม่ได้ทาํ งาน
และมิได้ศึกษาต่อ
 บัณฑิตที่ศึกษาต่อ

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางานของบัณฑิต

3. รายงานสรุปการมีงานทําของบัณฑิต จําแนกตามอาชีพ และหน่ วยงาน ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่ทาํ งานแล้ว จํานวน 1,540 คน ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุรกิจเอกชน จํานวน
1,134 คน ร้อยละ 73.64 เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จํานวน 175 คน ร้อยละ 11.36 ดําเนินธุรกิจ
อิสระ/เจ้าของกิจการ จํานวน 96 คน ร้อยละ 6.23 อาชีพอื่น ๆ จํานวน 86 คนร้อยละ 5.58 รัฐวิสาหกิจ จํานวน
45 คน ร้อยละ 2.92 เป็ นพนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ จํานวน 4 คน ร้อยละ 0.26
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานองค์การต่างประเทศ/
ระหว่างประเทศ
 พนักงานบริ ษทั /องค์กรธุรกิจ
เอกชน
 ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของ
กิจการ
 อื่นๆ

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทงานที่ทาํ
4. รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตทีท่ าํ งานตรงและไม่ ตรงกับสาขาทีส่ ํ าเร็จการศึกษา ทุกระดับ ปี
การศึกษา 2552
บัณฑิตส่ วนใหญ่ทาํ งานตรงตามสาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน 1,080 คน ร้อยละ 70.13 และ
ทํางานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน 460 คน ร้อยละ 29.87

ตรง
ไม่ตรง

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตามลักษณะงานที่ทาํ ตรงกับสาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา

5. รายงานสรุปความพอใจในการทํางานของบัณฑิต ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่มีงานทํา ส่ วนใหญ่พอใจกับงานที่ทาํ จํานวน 1,239 คน ร้อยละ 80.45 และไม่พอใจต่องานที่
ทํา จํานวน 301 คน ร้อยละ 19.55

พอใจ
ไม่พอใจ

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตามความพึงพอใจในการทํางาน
6. รายงานสรุปจํานวนของบัณฑิตทีท่ าํ งานแล้ว กับการนําความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการทํางาน
บัณฑิตที่ทาํ งานแล้ว มีการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ มาก จํานวน 624 คน ร้อยละ 40.52 นําความรู ้ที่
เรี ยนมาประยุกต์ใช้ได้ ปานกลาง จํานวน 455 คน ร้อยละ 29.55 นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ มากทีส่ ุ ด จํานวน
357 คน ร้อยละ 23.18 นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้น้อย จํานวน 77 คน ร้อยละ 5.00 และนําไปใช้ได้น้อยทีส่ ุ ด
จํานวน 27 คน จํานวน 1.75

 มากที่สุด
มาก
 ปานกลาง
น้อย
 น้อยที่สุด

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตามการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน

7. รายงานสรุประยะเวลาการได้ งานของบัณฑิต ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่ได้งานทํา ส่ วนใหญ่จะได้งานทําหลังสําเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลา 1-3 เดือน จํานวน 649
คน ร้อยละ 42.14 รองลงมาหางานได้ก่อนจบการศึกษา หรื อได้งานทันทีหลังสําเร็ จการศึกษา จํานวน 356 คน
ร้อยละ 23.12 ได้ทาํ งานในระยะเวลา 4-6 เดือน จํานวน 265 คน ร้อยละ 17.21 เป็ นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรื อได้
งานทําระหว่างศึกษา จํานวน 195 ร้อยละ 12.66 ได้งานทําในระยะเวลา 7-9 เดือน จํานวน 50 คน ร้อยละ 3.25 71
ได้งานทําในระยะเวลา 10-12 เดือน จํานวน 14 คน ร้อยละ 0.91 ได้งานทําในระยะเวลามากกว่า 1 ปี จํานวน 11
คน ร้อยละ 0.71









ได้งานทันที
1-2 เดือน
3-6 เดือน
7-9 เดือน
10-12 เดือน
มากกว่า 1 ปี
ได้งานระหว่างศึกษา

แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทํา จําแนกตาระยะเวลาในการได้งานทํา
8. รายงานสรุปเงินเดือนหรือรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือนทีบ่ ัณฑิตได้ รับ ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําจํานวน 1,538 คน ส่ วนใหญ่ที่มีเงินเดือนหรื อรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
9,000 บาท จํานวน 1,016 คน ร้อยละ 66.06 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 8,001-9,000 บาท จํานวน 245 คน
ร้อยละ 15.93 มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 7,001-8,000 บาท จํานวน 190 คน ร้อยละ 12.35 มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง
6,001- 7,000 บาท จํานวน 53 คน ร้อยละ 3.45 มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 6,001 บาท จํานวน 34 คน ร้อยละ 2.21

แผนภูมิที่ 9 แสดงจํานวนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่มีงานทํา

9. รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตทีไ่ ม่ มีงานทําจําแนกตามสาเหตุ ทุกระดับ ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่ยงั ไม่ได้งานทํา จํานวน 510 คน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระหว่างรอฟังคําตอบจากหน่วยงาน จํานวน
194 คน ร้อยละ 38.04 ยังไม่ประสงค์ทาํ งาน จํานวน 143 คน ร้อยละ 28.04 หางานทําไม่ได้ จํานวน 76 คน
ร้อยละ 14.90 สาเหตุอื่น ๆ จํานวน 97 คน ร้อยละ 19.02






ยังไม่ประสงค์ทาํ งาน
รอฟังคําตอบจากหน่วยงาน
หางานทําไม่ได้
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่ไม่มีงานทํา จําแนกตามสาเหตุที่ไม่มีงานทํา
10. รายงานสรุ ปประเภทของสถาบันการศึกษา ทีบ่ ัณฑิตต้ องการศึกษาต่ อหรือกําลังศึกษาต่ อ
บัณฑิตที่ตอ้ งการศึกษาต่อหรื อกําลังศึกษาต่อ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการศึกษาต่อ ในสถาบันของรัฐบาล
จํานวน 1,024 คน ร้อยละ 91.18 ต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน จํานวน 63 คน ร้อยละ 5.61 และ
ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน 36 คน ร้อยละ 3.21 คน

 รัฐบาล
 เอกชน
 ต่างประเทศ

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่ตอ้ งการศึกษาต่อหรื อกําลังศึกษาต่อ จําแนกตามประเภท
สถาบันการศึกษา

11. รายงานสรุปปัญหาในการศึกษาต่ อ ทุกระดับการศึกษา ปี การศึกษา 2552
บัณฑิตที่มีปัญหาในการศึกษาต่อ ส่ วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุน จํานวน 452 คน
ร้อยละ 74.34 ขาดข้อมูลสถานศึกษาที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ จํานวน 61 คน ร้อยละ 10.03 ขาดความรู ้พ้นื ฐาน
ในการศึกษาต่อ จํานวน 48 คน ร้อยละ 7.89 ปั ญหาอื่นๆ จํานวน 31 คน ร้อยละ 5.10 และมีปัญหาด้านคุณสมบัติ
ในการสมัครเรี ยน จํานวน 16 คน ร้อยละ 2.63

ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ
คุณสมบัติในการสมัครเรี ยน
ขาดความรู ้พ้นื ฐานในการศึกษาต่อ
ขาดแคลนเงินทุน
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละปั ญหาของบัณฑิตที่มีต่อการศึกษาต่อหรื อกําลังศึกษาต่อ
12. รายงานสรุปร้ อยละของบัณฑิตทีท่ าํ งานแล้วจําแนกตามคณะ ทุกระดับ ประจําปี 2552
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 66.12 คณะบริ หารธุรกิจ ได้งานทํา
แล้วคิดเป็ นร้อยละ 80.68 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 88.46 คณะคหกรรม
ศาสตร์ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 74.22 คณะศิลปศาสตร์ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 77.53 คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 63.28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 60.07
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 59.09 คณะสถาปั ตยกรรมและการ
ออกแบบ ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 63.64 คณะสื่ อสารมวลชน ได้งานทําแล้วคิดเป็ นร้อยละ 76.84

แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่ทาํ งานแล้วจําแนกตามคณะทุกระดับการศึกษา
13. รายงานสรุ ปความสามารถทีท่ าํ ให้ บัณฑิตได้ ทาํ งาน ทุกระดับ ประจําปี 2552
ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ให้บณ
ั ฑิตได้งานทําคิดเป็ น ร้อยละ 53.12 ความสามารถด้าน
อื่นๆ ทําให้บณ
ั ฑิตได้งานทําคิดเป็ น ร้อยละ 20.19 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทําให้บณั ฑิตได้งานทํา
คิดเป็ น ร้อยละ 11.95 ความสามารถด้านกิจกรรมสันทนาการ ทําให้บณั ฑิตได้งานทําคิดเป็ นร้อยละ 8.51
ความสามารถด้านศิลปะ ทําให้บณั ฑิตได้งานทําคิดเป็ นร้อยละ 4.35 ความสามารถด้านกีฬา ทําให้บณั ฑิตได้งาน
ทําคิดเป็ นร้อยละ 1.69 ความสามารถด้านนาฎศิลป/ดนตรี ขบั ร้อง ทําให้บณั ฑิตได้งานทําคิดเป็ น ร้อยละ 0.19
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านกิจกรรมสันทนาการ
ด้านศิลปะ
ด้านกีฬา
ด้านนาฏศิลป/ดนตรี ขบั ร้อง
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละของความสามารถที่ทาํ ให้บณ
ั ฑิตได้ทาํ งานในทุกระดับ

