
 

รายงานการวเิคราะห์ภาวะการมงีานทาํของบัณฑติ  รุ่นปีการศึกษา 2552 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

         (ขอ้มูลปรับปรุง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2553) 
 การสาํรวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาถึงภาวะการมีงานทาํ 
ของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาํรวจผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 
ปริญญาโท ประจาํปีการศึกษา 2552 มีบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้ งส้ิน    
2,352  คน จาํนวน 9 คณะ  มีบณัฑิตตอบแบบสอบถามแลว้ทั้ งส้ิน 2,097  ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.16 โดย 
บณัฑิตกรอกแบบสอบถามผา่นเวบ็ไซต ์http://www.job.mua.go.th  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดน้าํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลดงัน้ี 
 

ภาพรวมการตอบแบบสอบถามของบัณฑิตจากการสํารวจภาวการณ์มีงานทาํของผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2552 

 

 
แผนภูมิท่ี  1  แสดงจาํนวนบณัฑิตและมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2552 และบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

1.  รายงานสรุปผลจํานวนผู้สําเร็จผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จําแนกตามคณะ  
จากแผนภูมิท่ี 2  ผลการสาํรวจการมีงานทาํของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งส้ิน  2,352  คน จาํนวน 9  คณะไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาํนวน 275 คน คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ จาํนวน 122  คน คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน จาํนวน 96  คน คณะบริหารธุรกิจ      
จาํนวน 1,090 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์จาํนวน 310 คน คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 97  คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ จาํนวน  78  คน คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ จาํนวน 29  คน คณะคหกรรมศาสตร์ 
จาํนวน 229  คน 



 

 
แผนภูมิท่ี  2  แสดงจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาและผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2552 

 
2. รายงานสรุปสถานภาพการทาํงานของบัณฑิต  ทุกระดับ  ปีการศึกษา 2552   
บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 2,102 คน พบวา่ไดง้านทาํแลว้  จาํนวน 1,540 คน ร้อยละ 73.26 
ยงัไม่ไดท้าํงานและมิไดศึ้กษาต่อ จาํนวน 510  ร้อยละ 24.26  กาํลงัศึกษาต่อ  จาํนวน 52  คน ร้อยละ 2.47   

 

    
 

แผนภูมิท่ี  3  แสดงร้อยละบณัฑิตท่ีมีงานทาํ จาํแนกตามสถานภาพการทาํงานของบณัฑิต 
 
 
 

 

 บณัฑิตท่ีทาํงานแลว้  
 บณัฑิตท่ียงัไม่ไดท้าํงาน 
        และมิไดศึ้กษาต่อ    
  บณัฑิตท่ีศึกษาต่อ 



3. รายงานสรุปการมีงานทาํของบัณฑิต จําแนกตามอาชีพ และหน่วยงาน ทุกระดับ ปีการศึกษา 2552   
บณัฑิตท่ีทาํงานแลว้ จาํนวน  1,540 คน  ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน จาํนวน 1,134  คน  
ร้อยละ 73.64  เป็นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ จาํนวน 175 คน ร้อยละ 11.36  ดาํเนินธุรกิจอิสระ/ 
เจา้ของกิจการ จาํนวน 96 คน ร้อยละ 6.23 อาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 86 คนร้อยละ 5.58 รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 45 คน  
ร้อยละ 2.92  เป็นพนกังานองคก์ารต่างประเทศ/ระหวา่งประเทศ จาํนวน 4  คน ร้อยละ 0.26 

    
 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ  จาํแนกตามประเภทงานท่ีทาํ 
 

4. รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตทีท่าํงานตรงและไม่ตรงกบัสาขาทีสํ่าเร็จการศึกษา ทุกระดับ  
ปีการศึกษา 2552 

บณัฑิตส่วนใหญ่ทาํงานตรงตามสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา จาํนวน 1,080  คน ร้อยละ 70.13  และทาํงาน 
ไม่ตรงตามสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา จาํนวน 460  คน ร้อยละ 29.87 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ  จาํแนกตามลกัษณะงานท่ีทาํตรงกบัสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
 

   ตรง  
   ไม่ตรง 

  ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ   
  รัฐวสิาหกิจ    
 พนกังานองคก์ารต่างประเทศ/ 
        ระหวา่งประเทศ 

  พนกังานบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน    

 ดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ   



5. รายงานสรุปความพอใจในการทาํงานของบัณฑิต ทุกระดับ  ปีการศึกษา 2552 
บณัฑิตท่ีมีงานทาํ ส่วนใหญ่พอใจกบังานท่ีทาํ จาํนวน 1,239  คน ร้อยละ 80.45  และไม่พอใจต่องานท่ีทาํ  
จาํนวน 301 คน ร้อยละ 19.55 
 

                      

                แผนภูมิท่ี 6  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ  จาํแนกตามความพึงพอใจในการทาํงาน 
 

6. รายงานสรุปจํานวนของบัณฑิตทีท่าํงานแล้ว กบัการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาํงาน     
บณัฑิตท่ีทาํงานแลว้ มีการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มาก จาํนวน 624 คน ร้อยละ 40.52 นาํความรู้ 
ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ปานกลาง จาํนวน 455 คน ร้อยละ 29.55  นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มากทีสุ่ด  
จาํนวน 357 คน ร้อยละ 23.18 นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดน้้อย จาํนวน  77  คน ร้อยละ 5.00 และนาํไป 
ใชไ้ดน้้อยทีสุ่ด จาํนวน 27 คน จาํนวน 1.75 

 
 

          
 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ  จาํแนกตามการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
 

   พอใจ  
 

   ไม่พอใจ 

  มากท่ีสุด   
   มาก   

  ปานกลาง  
  นอ้ย   

  นอ้ยท่ีสุด 



7. รายงานสรุประยะเวลาการได้งานของบัณฑิต  ทุกระดับ  ปีการศึกษา 2552 
บณัฑิตท่ีไดง้านทาํ  ส่วนใหญ่จะไดง้านทาํหลงัสาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1-3  เดือน จาํนวน 649  คน  
ร้อยละ 42.14  รองลงมาหางานไดก่้อนจบการศึกษา หรือไดง้านทนัทีหลงัสาํเร็จการศึกษา จาํนวน 356 คน  
ร้อยละ 23.12 ไดท้าํงานในระยะเวลา 4-6  เดือน จาํนวน 265  คน ร้อยละ 17.21  เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา 
หรือได้งานทาํระหว่างศึกษา จาํนวน 195 ร้อยละ 12.66 ไดง้านทาํในระยะเวลา 7-9 เดือน จาํนวน 50 คน  
ร้อยละ 3.25 71 ไดง้านทาํในระยะเวลา 10-12 เดือน จาํนวน 14  คน ร้อยละ 0.91 ไดง้านทาํในระยะเวลา 
มากกวา่ 1 ปี จาํนวน 11 คน ร้อยละ 0.71   
 

       
         แผนภูมิท่ี 8  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ  จาํแนกตาระยะเวลาในการไดง้านทาํ 
 

8.  รายงานสรุปเงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่ต่อเดือนทีบั่ณฑิตได้รับ ทุกระดับ  ปีการศึกษา 2552 
บณัฑิตท่ีมีงานทาํจาํนวน 1,538  คน ส่วนใหญ่ท่ีมีเงินเดือนหรือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 9,000 บาท  
จาํนวน 1,016  คน ร้อยละ 66.06 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 8,001-9,000 บาท จาํนวน 245 คน ร้อยละ15.93   
มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 7,001-8,000 บาท จาํนวน 190 คน ร้อยละ 12.35  มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 6,001- 7,000 บาท 
จาํนวน  53  คน ร้อยละ 3.45  มีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 6,001 บาท  จาํนวน 34  คน ร้อยละ 2.21 
 

 
แผนภูมิท่ี 9  แสดงจาํนวนและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบณัฑิตท่ีมีงานทาํ   

 

 ไดง้านทนัที    

  1-2 เดือน   

 3-6 เดือน  

  7-9 เดือน 
 10-12 เดือน  

 มากกวา่ 1 ปี  

 ไดง้านระหวา่งศึกษา     



9. รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตทีไ่ม่มีงานทาํจําแนกตามสาเหตุ  ทุกระดับ  ปีการศึกษา 2552 
 บณัฑิตท่ียงัไม่ไดง้านทาํ จาํนวน 510 คน  ส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่งรอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน จาํนวน 194  คน 
ร้อยละ 38.04 ยงัไม่ประสงคท์าํงาน จาํนวน 143 คน ร้อยละ 28.04  หางานทาํไม่ได ้จาํนวน 76  คน ร้อยละ 14.90 
สาเหตุอ่ืน ๆ จาํนวน 97 คน ร้อยละ 19.02  

 
 

         
                  แผนภูมิท่ี  10   แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีไม่มีงานทาํ จาํแนกตามสาเหตุท่ีไม่มีงานทาํ 

 

10.  รายงานสรุปประเภทของสถาบันการศึกษา ทีบั่ณฑิตต้องการศึกษาต่อหรือกาํลงัศึกษาต่อ  
บณัฑิตท่ีตอ้งการศึกษาต่อหรือกาํลงัศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษาต่อในสถาบนัของรัฐบาล จาํนวน 1,024  
คน ร้อยละ 91.18  ตอ้งการศึกษาในสถาบนัการศึกษาเอกชน จาํนวน 63  คน ร้อยละ 5.61  และตอ้งการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จาํนวน 36  คน ร้อยละ 3.21  คน 
 

                
 
แผนภูมิท่ี  11   แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีตอ้งการศึกษาต่อหรือกาํลงัศึกษาต่อ จาํแนกตามประเภทสถาบนัการศึกษา 
 
 

  รัฐบาล   
   เอกชน 
  ต่างประเทศ 

 ยงัไม่ประสงคท์าํงาน   
 รอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน    
 หางานทาํไม่ได ้  
 อ่ืนๆ 



 
 

11. รายงานสรุปปัญหาในการศึกษาต่อ  ทุกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 
บณัฑิตท่ีมีปัญหาในการศึกษาต่อ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาดา้นการขาดแคลนเงินทุน จาํนวน 452 คน ร้อยละ  
74.34  ขาดขอ้มูลสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อไม่เพียงพอ จาํนวน 61 คน ร้อยละ 10.03 ขาดความรู้พื้นฐานใน 
การศึกษาต่อ จาํนวน 48 คน ร้อยละ 7.89  ปัญหาอ่ืน ๆ จาํนวน 31 คน ร้อยละ 5.10 และมีปัญหาดา้น 
คุณสมบติัในการสมคัรเรียน จาํนวน 16 คน ร้อยละ 2.63 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  12   แสดงร้อยละปัญหาของบณัฑิตท่ีมีต่อการศึกษาต่อหรือกาํลงัศึกษาต่อ 
 
12. รายงานสรุปร้อยละของบัณฑิตทีท่าํงานแล้วจําแนกตามคณะ ทุกระดับ ประจําปี 2552 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ  66.12  คณะบริหารธุรกิจ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ  
80.68 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 88.46  คณะคหกรรมศาสตร์ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็น
ร้อยละ  74.22 คณะศิลปศาสตร์ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 77.53 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดง้านทาํแลว้คิดเป็น
ร้อยละ 63.28  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 60.07  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 59.09 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 63.64  คณะ
ส่ือสารมวลชน ไดง้านทาํแลว้คิดเป็นร้อยละ 76.84  
 

  ขอ้มูลสถานท่ีศึกษาต่อไม่เพียงพอ 

   คุณสมบติัในการสมคัรเรียน 

   ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 

   ขาดแคลนเงินทุน 

   อ่ืนๆ 



 
แผนภูมิท่ี  13  แสดงร้อยละของบณัฑิตท่ีทาํงานแลว้จาํแนกตามคณะทุกระดบัการศึกษา 

 

13. รายงานสรุปความสามารถทีท่าํให้บัณฑิตได้ทาํงาน ทุกระดับ ประจําปี 2552 
ความสามารถดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิดเป็นร้อยละ  53.12  ความสามารถดา้นอ่ืนๆ  
ทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิดเป็นร้อยละ 20.19  ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิด 
เป็นร้อยละ 11.95   ความสามารถดา้นกิจกรรมสนัทนาการ ทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิดเป็นร้อยละ  8.51  
ความสามารถดา้นศิลปะ ทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิดเป็นร้อยละ 4.35  ความสามารถดา้นกีฬา ทาํใหบ้ณัฑิต 
ไดง้านทาํคิดเป็นร้อยละ 1.69  ความสามารถดา้นนาฎศิลป/ดนตรีขบัร้อง ทาํใหบ้ณัฑิตไดง้านทาํคิดเป็น 
ร้อยละ 0.19  

 
          แผนภูมิท่ี  14   แสดงร้อยละของความสามารถท่ีทาํใหบ้ณัฑิตไดท้าํงานในทุกระดบั 

    ดา้นภาษาต่างประเทศ  
   ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
   ดา้นกิจกรรมสันทนาการ 
   ดา้นศิลปะ 
   ดา้นกีฬา 
   ดา้นนาฏศิลป/ดนตรีขบัร้อง 
   อ่ืนๆ 


