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คำนำ
ข้อมูลสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีและปริญญำโท เป็น
ข้อมูลที่มีควำมสำคัญยิ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ควำมต้องกำรข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและ
แผนอุดมศึกษำ ข้อมูลของอัตรำกำรมีงำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ นั้น จะเป็น
ข้อมูลที่แสดงให้เห็ น ผลสั มฤทธิ์และผลผลิ ตของกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และยังช่ว ยใน
กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผน รวมทั้ง กำรจัด กำรศึ กษำระดับ อุด มศึ กษำให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยควำมร่วมมือจำกสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ได้
ดำเนินกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต ปีพ .ศ. 2558 – 2559 (สำรวจตั้งแต่วันลงทะเบียน
บัณฑิตรับปริญญำปี พ.ศ. 2560 ที่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2560) รวมถึงวิเครำะห์และประเมินผลกำรสำรวจ และจัดทำรำยงำนกำรศึกษำภำวะกำรมีงำนทำของ
บัณฑิต ปี 2558 – 2559 ฉบับนี้
คณะผู้ จัดทำ หวังเป็ นอย่ ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรให้ข้อมูลพื้น ฐำน
เกี่ยวกับภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต และมหำบัณฑิตต่อผู้บริหำร และคณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบกำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำนบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ รวมถึงกำร
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังคนที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติต่อไป

คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
2560
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
รุ่นปีกำรศึกษำ 2558 - 2559
กำรส ำรวจข้ อ มู ล ภำวะกำรมี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บกำรศึ ก ษำในแต่ ล ะปี ก ำรศึ ก ษำ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ต้ อ งกำรทรำบสถำนะกำรมี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะปี ก ำรศึ ก ษำ โดยฝ่ ำ ย
ประเมินผล ได้สำรวจและออกแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมจำกบัณฑิตในวันลงทะเบียนบัณฑิต และ
วัน ซ้อมรับ ปริ ญญำประจำปี 2560 นำโดยศูนย์คอมพิว เตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้ร่วมกันพัฒนำระบบ
ส ำรวจภำวะกำรมีง ำนท ำบั ณ ฑิต ออนไลน์ เพื่อ จั ดเก็บ ข้ อมู ล ลงฐำนข้อ มูล ของมหำวิท ยำลั ยและ
สังเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นนำเสนอแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยประเมินผลยังคง
ติดตำมผลสำรวจไปอีก 1 ปี อย่ำงต่อเนื่องในกรณีที่บัณฑิตมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรทำงำนให้
ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง
ผลกำรรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บจำกผู้สำเร็จกำรศึกษำของมหำวิ ทยำลัยรำชภัฏลำปำง รุ่นปี
กำรศึกษำ 2558 – 2559 ทั้งบัณฑิตและมหำบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,096 คน สรุปได้ว่ำ ผู้ที่
สำเร็จกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,778 คน ให้ควำมร่วมมือกรอก
ข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำ คิดเป็นร้อยละ 84.82 ของบัณฑิตและมหำบัณฑิตทั้งหมดที่จบกำรศึกษำ ซึ่ง
ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชำกรโดยรวม
เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนกำรให้ควำมร่วมมือตำมระดับกำรศึกษำ และประเภทบัณฑิต พบว่ำ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 2,061 คนได้รับควำมร่วมมือกรอกข้อมูล 1,760 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.39 และผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 35 คน ได้รับควำมร่วมมือกรอก
ข้อมูล 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.42 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560)

1. ภำพรวมกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
จำกข้อมูลสำรสนเทศที่แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรีทั้งภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เกณฑ์กำรพิจำรณำ
ตำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,760 คน ซึ่งกำรสำรวจ
ภำวะกำรมีงำนทำจำแนกตำมเพศ สรุปได้ว่ำ ว่ำ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจสำมำรถจำแนกเป็นเพศ
หญิง 1,282 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 และเพศชำย 475 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 ของจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560)
โดยมีผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมรวม 100 คน มีบัณฑิตตอบแบบ
สำรวจจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 28
คน มีบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 454 คน มีบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 77.09 และ
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ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะครุศำสตร์ 306 คน มีบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 270 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.24 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 754 คน มีบัณฑิตตอบแบบ
สำรวจจำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะวิทยำศำสตร์ 419 คน
มีบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89
ส่วนผลกำรสำรวจสถำนะกำรทำงำนของบัณฑิต สรุปได้ว่ำ บัณฑิตระดับปริญญำตรี ที่ตอบ
แบบสำรวจได้รับงำนทำงำนแล้วมีจำนวน 1,407 คน คิดเป็นร้อยละ 79.94 บัณฑิตที่ทำงำนแล้วและ
กำลังศึกษำต่อ มีจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 ส่วนบัณ ฑิ ตที่ยังไม่ได้ทำงำนและมิได้ศึกษำต่อ
มีจำนวน 308 คน คิ ด เป็นร้อยละ 17.50 และสุดท้ำย บัณฑิตที่กำลังศึกษำต่อ มีจำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.25 ของบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด หำกศึกษำสภำพกำรทำงำนของบัณฑิตที่
สำเร็จกำรศึกษำโดยจำแนกตำมคณะ สำมำรถสรุปได้ว่ำ
1) คณะวิทยำกำรจัดกำร จำกจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 350 คน
พบว่ำ มีบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 82.29 และบัณฑิตที่ทำงำนและกำลัง
ศึกษำต่อจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงำนและมิได้ศึกษำต่อจำนวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 และบัณฑิตกำลังศึกษำต่อจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29
2) คณะมนุ ษ ยศำสตร์ และสั งคมศำสตร์ จำกจำนวนบั ณ ฑิ ตที่ ต อบแบบส ำรวจ
จำนวน 638 คน พบว่ำ มีบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 71.63 และบัณฑิตที่
ทำงำนและกำลังศึกษำต่อจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงำนและมิได้
ศึกษำต่อจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26 และบัณฑิตที่กำลังศึกษำต่อจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82
3) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำกจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 89
คน พบว่ำ มีบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงำน
และมิได้ศึกษำต่อจ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และไม่พบบัณฑิตที่ทำงำนแล้ว และกำลั ง
ศึกษำต่อ
4) คณะวิทยำศำสตร์ จำกจำนวน 385 และบัณฑิตที่ทำงำนแล้วจำนวน 316
คน คิดเป็นร้อยละ 82.08 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงำนและมิได้ศึกษำต่อจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.14 และบัณฑิตที่กำลังศึกษำต่อจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และไม่พบบัณฑิตที่ทำงำน
และกำลังศึกษำต่อ
5) คณะครุศำสตร์ จำกจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 270 คน พบว่ำ มี
บัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 91.11 และบัณฑิตที่ทำงำนแล้วและกำลังศึกษำต่อ
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงำนและไม่ได้ศึกษำต่อจำนวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.52 และไม่พบบัณฑิตทีก่ ำลังศึกษำต่อจำนวน
6) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จำกจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 28 คน
พบว่ำ มีบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ส่วนผลสำรวจลักษณะงำนที่ตรงกับสำขำที่ได้บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ พบว่ำมีบัณฑิตที่ได้งำน
แล้วจำนวน 1,407 คน และบัณฑิตที่ทำงำนและกำลังศึกษำต่อจำนวน 23 คน รวมบัณฑิตที่มีงำนทำ
แล้วจำนวน 1,430 คน ซึ่งจำกกำรสำรวจพบว่ำบัณฑิตกลุ่มนี้ ได้รับงำนที่มีลักษณะงำนตรงกับสำขำที่
จบจำนวน 792 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 และมีลักษณะงำนที่ไม่ตรงกับสำขำที่จบจำนวน 638 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.62
โดยประเภทงำนที่บัณฑิตได้ทำงำนในปัจจุบันมำกที่สุด ได้แก่ บัณฑิตที่ได้รับงำนประเภท
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ จำนวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55 และ บัณฑิตที่ได้รับ
งำนประเภทรัฐวิสำหกิจ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ1.82 และ บัณฑิตที่ได้รับงำนประเภทพนักงำน
บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน จำนวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 และ บัณฑิตที่ได้รับงำนประเภท
ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้ำของกิจกำร จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62บัณฑิตที่ ไ ด้รับงำนประเภท
พนั ก งำนองค์ ก ำรต่ำงประเทศ/ระหว่ ำ งประเทศ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 และ บัณฑิต
ที่ ไ ด้ รั บ งำนประเภทอื่ น ๆ ตำมบั ณ ฑิ ต ระบุ เ พิ่ ม เติ ม จ ำนวน 246 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.20
ตำมลำดับ
หำกจำแนกตำมภูมิภำคที่ทำงำนของบัณฑิตที่ทำงำนแล้วจำนวน 1,430 คน บัณฑิตที่ทำงำน
ในเขตภูมิภำคเหนือจำนวน 1,113 คน คิดเป็นร้อยละ 77.83 และบัณฑิตที่ทำงำนในเขตภูมิภำค
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01 และ บัณฑิตที่ทำงำนใน
เขตภูมิภำคกลำง มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ในเขตภูมิภำคใต้ มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.56 และบัณฑิตที่ทำงำนในเขตภูมิภำคตะวันออก มีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 และ
บัณฑิตที่ทำงำนในเขตภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 และบัณฑิต
ที่ทำงำนในเขตภูมิภ ำคตะวัน ตก มีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 และบัณฑิตที่ทำงำนใน
ต่ำงประเทศ มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตำมลำดับ
ส่วนผลกำรสำรวจใช้ควำมรู้ที่เรียนมำของบัณฑิตที่ทำงำนแล้วของบัณฑิตจำนวน 1,430 คน
ซึ่งจำกกำรสำรวจพบว่ำบัณฑิตกลุ่มนี้ บัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำมำกที่สุด จำนวน 356 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.90 และบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำมำก จำนวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 39.72 และ
บัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำปำนกลำง จำนวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้
ที่เรียนมำน้อย จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 และบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำน้อยที่สุด จำนวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 ตำมลำดับ
บัณฑิตที่ได้งำนแล้วจำนวน 1,407 คน และบัณฑิตที่ทำงำนและกำลังศึกษำต่อจำนวน 23
คน รวมบัณฑิตที่มีงำนทำแล้วจำนวน 1,430 คน และสำมำรถสรุปสำเหตุของควำมไม่พึงพอใจของ
บัณฑิต จำนวน 241 คน โดยเรียงลำดับได้ดังนี้
1) ค่ำตอบแทนต่ำ
จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20
2) ขำดควำมมั่นคง
จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14
3) ไม่ได้ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26
4) ขำดควำมก้ำวหน้ำ
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37
5) ระบบงำนไม่ดี
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56
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6) เหตุผลอื่น
7) ผู้ร่วมงำนไม่ดี

จำนวน
จำนวน

10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.15
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32

จำกผลกำรสำรวจเมื่อจำแนกตำมระยะเวลำของบัณฑิตที่มีงำนทำแล้วจำนวน 1,430 คน ซึ่ง
จำกกำรสำรวจพบว่ำบัณฑิตกลุ่มนี้ ได้รับงำนในระยะเวลำที่สำมำรถจำแนกได้ดังนี้ บัณฑิตได้รับงำน
ทัน ที เมื่ อส ำเร็ จ กำรศึก ษำจ ำนวน จ ำนวน 209 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 14.62 และบัณ ฑิต ได้ รับ งำน
ภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้ว 1 – 2 เดือน จำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 และบัณฑิตได้รับ
งำนภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้ว 3 – 6 เดือน จำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62 และบั ณ ฑิ ต
ได้รับงำนภำยหลั ง สำเร็ จ กำรศึ ก ษำแล้ว 7 – 9 เดือน จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และ
บัณฑิตได้รับงำนภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้ว 10 – 12 เดือน จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67
และบัณฑิตได้รับงำนภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้วมำกกว่ำ 1 ปี ขึ้นไป จำนวน143 คน คิดเป็นร้อยละ
10.00 และบัณฑิตได้รับงำนระหว่ำงศึกษำ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29
บัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบสำรวจได้สอบผ่ำนและได้รับใบประกอบวิชำชีพมีจำนวน
356 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23 และบัณฑิตที่ไม่สอบใบประกอบวิชำชีพ หรือสอบแล้วไม่ผ่ำน มีจำนวน
1,404 คน คิดเป็นร้อยละ 79.77 ของบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดส่วนสำรวจสถิติได้รับรำงวัล
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งในวิ ช ำกำร วิ ช ำชี พ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หรื อ รำงวั ล วิ ช ำกำรในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติของบัณฑิต สรุปได้ว่ำ บัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบสำรวจเคย
ได้รับรำงวัลเกียรติคุณ ยกย่องในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรำงวัลวิชำกำรใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ มีจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35 และบัณฑิตที่ไม่
เคยได้รับรำงวัลเกียรติ-คุณฯ ในด้ำนใด ๆ มีจำนวน 1,701 คน คิดเป็นร้อยละ 96.65 ของบัณฑิตที่
ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
ซึ่งหำกพิจำรณำตำมประเด็นตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) จำกผลกำรสำรวจจำนวนบัณฑิ ตระดับปริญญำตรีทั้งหมดจำนวน 2,061 คน โดยมีบัณฑิต
ร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวน 1,760 คน โดยพิจำรณำเฉพำะบัณฑิตที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระหลังสำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 1 ปี มีจำนวน 1,240 คน โดยใช้สถำนกำรณ์กำรคำนวณ
ตำมตัวชี้วัดที่ 4.1.1 กรณีที่ 1 ที่ พิ จ ำรณำบั ณ ฑิ ต ที่ ก รอกแบบสำรวจมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ
80พบว่ำมีบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี เท่ำกับ
ร้อยละ 74.16
ส่วนกำรพิจำรณำตำมประเด็นตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) จำกผลกำรสำรวจจำนวนบัณฑิตระดับ ปริญญำตรีทั้งหมดจำนวน 2,061 คน โดยมีบัณฑิต
ร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวน 1,760 คน โดยพิจำรณำเฉพำะบัณฑิตที่มีงำนทำและได้งำนตรงสำขำ
ที่สำเร็จกำรศึกษำ มีจำนวน 697 คน โดยใช้สถำนกำรณ์ในกำรคำนวณตำมตัวชี้วัดที่ 4.1.2 กรณีที่ 1
ที่พิจำรณำบัณฑิตที่กรอกแบบสำรวจมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80พบว่ำมีบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่
ได้งำนทำตรงสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับร้อยละ 55.38
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ส่วนกำรพิจำรณำตำมประเด็นตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) จำกผลกำรสำรวจจำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมดจำนวน 2,061 คน โดยมีบัณฑิต
ร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวน 1,760 คน โดยพิจำรณำเฉพำะบัณฑิตที่ผ่ำนกำรสอบใบประกอบ
วิชำชีพ มีจำนวน 356 คน ซึ่งผลกำรสำรวจพบว่ำมีบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ผ่ำนกำรสอบใบประกอบ
วิชำชีพต่อจำนวนผู้เข้ำสอบทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 20.23
ส่ ว นกำรพิจ ำรณำตำมประเด็น ตัว ชี้วั ดที่ 3.2.5 ของงำนประกั น คุณ ภำพกำรศึก ษำ กอง
นโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง จำกผลกำรส ำรวจจำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ทั้งหมดจำนวน 2,061 คน โดยมีบัณฑิตร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวน 1,760 คน โดยพิจำรณำ
เฉพำะบัณฑิตที่มีงำนทำ แต่ไม่นับรวมบัณฑิตที่ประกอบอำชีพอิสระและมีเงินเดือนอยู่ แล้ว มีจำนวน
1,282 คน ผลกำรสำรวจพบว่ำ มีบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 10,850 บำทเป็นไป
ตำมเกณฑ์จำนวน 646 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39
สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่มีงำนทำ จำนวน 240 คน โดยไม่รวมบัณฑิตที่กำลังศึกษำต่อ พบว่ำ
สำขำวิ ช ำที่ มี อั ต รำร้ อ ยละของกำรไม่ มี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกจ ำนวนบัณ ฑิ ต ที่ จ บ
กำรศึกษำและร่วมมือกรอกแบบสำรวจของแต่ละสำขำ 10 อันดับแรก ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (คอมพิวเตอร์
อุตสำหกรรม) ระดับปริญญำตรี 4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 12 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67
2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์ ระดับปริญญำตรี
4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 15 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (เทคโนโลยีกำร
ผลิต) ระดับปริญญำตรี 4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 8 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.50
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญำ
ตรี 4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 19 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ) ระดับปริญญำตรี 4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 18 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อ
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ระดับปริญญำตรี
4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 206 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.55
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน ระดับปริญญำตรี 4 ปี
จำกบัณฑิตจำนวน 39 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77
8) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญำตรี
4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 69 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99
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9) หลักสูตรนิ ติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรี 4 ปี จำก
บัณฑิตจำนวน 19 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32
10) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับปริญญำตรี
4 ปี จำกบัณฑิตจำนวน 4 คน ยังไม่มีทำงำนและไม่ศึกษำต่อจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
โดยมีสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำมำกที่สุด คือ รอฟังคำตอบจำกหน่วยงำน จำนวน 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.83 รองลงมำคือ ยังไม่ประสงค์ทำงำน จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05 หำ
งำนทำไม่ได้ จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05 และ สุดท้ำย มีเหตุผลอื่น ๆ เช่น ป่วย และมีธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นต้น จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06
จำกกำรพิจำรณำข้อมูลจำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำหลัก 8 ด้ำน ได้แก่
1) กลุ่มสำขำวิชำกำรศึกษำ ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ สำขำวิชำ
กำรศึกษำปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ศึกษำ และสังคม
ศึกษำ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน 654 คน
2) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และศิลป ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ
สำขำวิชำดนตรี ภำษำจีน ภำษำไทย ภำษำไทยและกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ภำษำอังกฤษ และศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน 321 คน
3) กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์ , บริหำรธุรกิจและกฎหมำย ตำมกำรจำแนก
สำขำวิชำของ ISCED คือ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรบริหำรธุรกิจ (กำรตลำด) กำร
บริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี) กำรบริหำรุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กำรบัญชี นิเทศศำสตร์ นิติศำสตร์ และ
รัฐประศำสน-ศำสตร์ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน 485 คน
4) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ สำขำวิชำ
คอมพิ ว เตอร์ ธุร กิจ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เทคโนโลยีอุ ตสำหกรรม (คอมพิ ว เตอร์อุต สำหกรรม)
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบ
สำรวจ จำนวน 157 คน
5) กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรม ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ สำขำวิชำ
เทคโนโลยี อุตสำหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม) เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (เทคโนโลยี
อิเล็ กทรอนิ กส์ ) เทคโนโลยี อุตสำหกรรม (กำรจั ดกำรอุ ตสำหกรรม) เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
(เทคโนโลยีกำรผลิต ) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำรอำหำร เทคโนโลยีเซรำมิกส์ และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้ำง) มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน
74 คน
6) กลุ่มสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน 14 คน
7) กลุ่มสำขำวิชำสุขภำพและสวัสดิกำร ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอกแบบสำรวจ จำนวน 39 คน
8) กลุ่มสำขำวิชำบริกำร ตำมกำรจำแนกสำขำวิชำของ ISCED คือ สำขำวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำและร่วมมือในกรอก
แบบสำรวจ จำนวน 21 คน
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เมื่อพิจำรณำข้อมูลทั้งหมดพบว่ำบัณฑิตที่กรอกแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 1,760 คน เทียบ
กับบัณฑิตที่ไม่มีงำนของแต่ละกลุ่ม จำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำหลัก 8 กลุ่มวิชำ มีดังนี้ กลุ่มสำขำวิชำ
กำรศึกษำ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และศิลป จำนวน 36
คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจและกฎหมำย จำนวน 108 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 22.27 กลุ่ ม สำขำวิช ำวิท ยำศำสตร์ จ ำนวน 43 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 27.39 กลุ่ ม
สำขำวิชำวิศวกรรม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16 กลุ่มสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ไม่พบผู้ไม่มีงำน
ทำ กลุ่มสำขำวิชำสุขภำพและสวัสดิกำร จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และกลุ่มสำขำวิชำ
บริกำร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52
ซึ่งจำกกำรสรุปข้อมูล หำกพิจำรณำและวิเครำะห์จำกข้อมูลแต่ละกลุ่มสำขำวิชำหลัก กลุ่ม
สำขำวิชำใดที่มีอัตรำกำรว่ำงงำนต้องเพิ่มขีดควำมสำมำรถในสำขำวิชำ นโยบำย เป้ำหมำย กำรเรียน
กำรสอน เพื่อสำมำรถผลิตบั ณฑิตให้สอดคล้องควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และลดอัตรำกำร
ว่ำงงำนของบัณฑิตให้เป็นตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ควรคำนึงถึงควำมสมดุลเพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำกำลังคน
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. ภำพรวมกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำโท
จำกข้อมูลสำรสนเทศที่แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญำโท มหำวิทยำลัย รำชภัฏล ำปำง ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้ น 35 คน ตอบแบบส ำรวจ
ภำวะกำรมีงำนทำ 18 คน ซึ่งหำกสำรวจภำวะกำรมีงำนทำจำแนกตำมเพศ สรุปได้ว่ำ มหำบัณฑิตที่
ตอบแบบสำรวจสำมำรถจำแนกเป็น เพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และเพศชำย 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.56 ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560)
โดยมีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทจำกคณะครุศำสตร์ รวม 11 คน มี มหำบัณฑิตตอบ
แบบสำรวจจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะวิทยำกำรจัดกำร 13
คน มีมหำบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 และผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 11 คน มีมหำบัณฑิตตอบแบบสำรวจจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
54.54
ส่ ว นผลกำรส ำรวจสถำนะกำรทำงำนของมหำบัณฑิต สรุปได้ว่ำ มหำบัณฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจได้ งำนทำแล้ ว มี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของมหำบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ
ทั้งหมด
หำกศึกษำสภำพกำรทำงำนของมหำบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำโดยจำแนกตำมคณะ สำมำรถ
สรุปได้ว่ำ
1) คณะครุศำสตร์ จำกจำนวนมหำบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 6 คน
พบว่ำ มีมหำบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2) คณะวิทยำกำรจัดกำร จำกจำนวนมหำบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน
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6 คน พบว่ำ มีมหำบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมหำบัณฑิตทำงำน
แล้วและกำลังศึกษำต่อจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำกจำนวนมหำบัณฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจจำนวน 6 คน พบว่ำ พบว่ำ มีมหำบัณฑิตทำงำนแล้วจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ส่วนผลสำรวจลักษณะงำนที่ตรงกับสำขำที่ได้บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ พบว่ำมีมหำบัณฑิตที่ได้
งำนแล้วจำนวน 30 คน ซึ่งจำกกำรสำรวจพบว่ำ มหำบัณฑิตที่ได้งำนแล้วจำนวน 18 คน ซึ่งจำกกำร
สำรวจพบว่ำมหำบัณฑิตกลุ่มนี้ ได้รับงำนที่มีลักษณะงำนตรงกับสำขำที่จบจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.89 และมีลักษณะงำนที่ไม่ตรงกับสำขำที่จบจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
โดยประเภทงำนที่บั ณฑิ ต ได้ ทำงำนในปั จจุ บัน สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทงำนได้ดั ง นี้
มหำบัณฑิตที่ได้รับงำนประเภทข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
83.33 และ มหำบัณฑิตที่ได้รับงำนประเภทรัฐวิสำหกิจ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และ
ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้ำของกิจกำร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และมหำบัณฑิตที่ได้รับ งำน
ประเภทอื่นๆ ตำมที่มหำบัณฑิตระบุเพิ่มเติม จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
และหำกจำแนกตำมภูมิภำคที่ทำงำนของมหำบัณฑิตที่ทำงำนแล้วของมหำบัณฑิตจำนวน 18
คน พบว่ ำ มี ม หำบั ณ ฑิ ต ที่ ท ำงำนในเขตภู มิ ภ ำคเหนื อ จ ำนวน 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.89
มหำบัณฑิตที่ทำงำนในเขตภูมิภำคใต้ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และมหำบัณฑิตที่ทำงำนใน
เขตภูมิภำคตะวันตก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
ส่วนผลกำรสำรวจใช้ควำมรู้ที่เรียนมำของมหำบัณฑิตที่ทำงำนแล้วของมหำบัณฑิตจำนวน 18
คน ซึ่งจำกกำรสำรวจพบว่ำมหำบัณฑิตกลุ่มนี้ ได้ใช้ควำมรู้ที่ได้เรียนมำกับงำนที่ทำในปัจจุบัน จำแนก
ตำมระดับดังนี้ มหำบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำระดับมำกที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
ควำมคิดเห็นรองลงมำ คือ มหำบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่ เรียนมำระดับมำก จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
44.44 มหำบัณฑิตที่ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
จำกผลกำรสำรวจเมื่อจำแนกตำมระยะเวลำของมหำบัณฑิตกลุ่มนี้ ได้รับงำนในระยะเวลำที่
สำมำรถจำแนกได้ดังนี้ มหำบัณฑิตได้รับงำนทันทีเมื่อสำเร็จกำรศึกษำจำนวน จำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 และมหำบัณฑิตได้รับงำนทันที จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 และมหำบัณฑิต
ได้รับงำนมำกกว่ำ 1 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
เมื่อจำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพของมหำบัณฑิต สรุปได้ว่ำ มหำบัณฑิตระดับ
ปริญญำโทที่ตอบแบบสำรวจได้สอบผ่ำนและได้รับใบประกอบวิชำชีพมีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
11.11 และมหำบัณฑิตที่ไม่สอบใบประกอบวิชำชีพ หรือสอบแล้วไม่ผ่ำน มีจำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.89 ของมหำบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด มหำบัณฑิตระดับปริญญำโทที่ตอบแบบ
สำรวจเคยได้รับรำงวัลเกียรติคุ ณยกย่องในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรำงวัล
วิชำกำรในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ
มหำบัณฑิตที่ไม่เคยได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ ในด้ำนใด ๆ มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของ
มหำบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

ญ

เมื่ อ สรุ ป ผลกำรส ำรวจภำวะกำรมี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต ประจ ำปี 2559 ทั้ ง หมดของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน กำรพัฒนำประเทศให้เกิดควำมยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำลังคน
ของมหำวิทยำลัยให้ส ำมำรถแข่งขันกับสถำบันกำรศึกษำทั้งภำยในจังหวัดล ำปำงและภูมิภ ำคเขต
ภำคเหนือตอนบน จึงขอเสนอแนะแนวทำงที่ได้จำกกำรสำรวจดังนี้
1) ควรมีกำรศึก ษำควำมต้อ งกำรของตลำดแรงงำน และกำรพัฒ นำประเทศที่
ครอบคลุมกำรผลิตบัณฑิตของทุกกลุ่มสำขำวิชำ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรผลิตบัณฑิต
2) ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศที่ต้องกำรบัณฑิตกลุ่มสำขำวิชำที่โดดเด่น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตบัณฑิตกลุ่ม ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมทั้งมีแนวทำงกำรประกอบอำชีพ และลดอัตรำกำรว่ำงงำน
ของบัณฑิตในกลุ่มสำขำดังกล่ำว
3) ควรมีกำรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพต่ำง ๆ ที่เป็นควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนที่เกี่ยวกับทุกกลุ่มสำขำวิชำในระดับอุดมศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อ
ของนักศึกษำและนักเรียน เพื่อลดจำนวนบัณฑิตที่มีปัญหำในกำรหำงำนทำ
4) ควรสร้ ำงอุดมคติในกำรทำงำนแก่บั ณฑิตของมหำวิทยำลั ย และสร้ำงควำม
อดทนอดกลั้ น แก่นั กศึกษำที่จ ะเป็ นบัณฑิตในอนำคตให้ พร้อมเผชิญทุกเหตุกำรณ์ในอนำคต โดย
พิจำรณำจำกสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ฎ

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญรูป
รำยงำนผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
รุ่นกำรศึกษำ 2558 – 2559
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและจัดเก็บข้อมูล
กำรรวบรวมข้อมูล
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ตอนที่ 1 ภำพรวมผลสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
1.1 ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
1.2 ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี จำแนกตำมคณะ
1) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
2) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
3) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะวิทยำศำสตร์
5) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะครุศำสตร์
6) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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33
44
54
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ตอนที่ 2 ภำพรวมผลสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำโท
2.1 ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำโท
2.2 ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำโท จำแนกตำมหลักสูตร
1) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโทของ
หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
2) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโทของ
หลักสูตรกำรวัด ประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
3) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโทของ
หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
4) ผลกำรสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโทของ
หลักสูตรกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
5) ผลกำรสำรวจภำวกำรณ์มีงำนทำของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโทของ
หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำประชำคมเมืองและชนบท
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

83
83
92

ตอนที่ 3 ข้อมูลสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
1) รำยวิชำที่ควรเพิ่มหรือควำมรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรประกอบวิชำชีพ
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสำขำวิชำเรียน
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ

113
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126

ภำคผนวก

92
96
99
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107
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมคณะ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
แต่ละคณะ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่
เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมเพศ

33
35
35
36
37
38
38
39
39
40
41
42
43

ณ

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ

43
44
45
46
46
47
48
49
50
50
51
52
52

ด

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมสำเหตุของกำรไม่มีงำนทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ
คณะวิทยำศำสตร์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ

53
54
54
55
56
56
57
57
59
61
62
62
63

ต

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ

64
64
65
66
66
67
67
68
69
69
70
71
71
72
73

ถ

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรีของแต่ละสำขำวิชำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ

73
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79

ท

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116

หน้ำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมคณะ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
แต่ละคณะ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมประเภทงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
กับงำนที่ทำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมควำมพึงพอใจ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำหลังจำก
สำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโทจำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมเพศ
จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน

1.117 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
1.118 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมประเภทงำน
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
1.119 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
1.120 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
1.121 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
1.122 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
1.123 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
1.124 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรกำรศึกษำ
คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
1.125 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด
ประเมินและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมเพศ
1.126 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด
ประเมินและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
1.127 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด
ประเมินและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
1.128 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด
ประเมินและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมประเภทงำน
1.129 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัย
ทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
1.130 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำหลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัยทำง
กำรศึกษำคณะครุศำสตร์ จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
1.131 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัย
ทำงกำรศึกษำคณะครุศำสตร์ จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
1.132 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัย
ทำงกำรศึกษำคณะครุศำสตร์ จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
1.133 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัย
ทำงกำรศึกษำคณะครุศำสตร์ จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
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1.134 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรวัด ประเมินและวิจัย
ทำงกำรศึกษำคณะครุศำสตร์ จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
1.135 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมเพศ
1.136 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
1.137 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
1.138 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมประเภทงำน
1.139 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
1.140 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
1.141 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
1.142 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
1.143 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
1.144 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำรทั่วไป
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
1.145 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมเพศ
1.146 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
1.147 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
1.148 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมประเภทงำน
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1.149 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
1.150 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
1.151 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
1.152 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
1.153 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
1.154 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณฯ
1.155 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำแนกตำมเพศ
1.156 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน
1.157 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมลักษณะงำนที่ตรงสำขำ
1.158 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมประเภทงำน
1.159 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมภูมิภำคของที่ทำงำน
1.160 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมระดับกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำ
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1.161 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมควำมพึงพอใจ
1.162 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมระยะเวลำที่ได้งำนทำ
1.163 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ
1.164 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณ
1.165 จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและพัฒนำ
ประชำคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำแนกตำมอัตรำเงินเดือน
1.166 แสดงข้อเสนอแนะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี เกี่ยวกับหลักสูตรและสำขำวิชำเรียน
1.167 แสดงข้อเสนอแนะของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโท เกี่ยวกับหลักสูตรและ
สำขำวิชำที่เรียน
1.168 แสดงข้อเสนอแนะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
1.169 แสดงข้อเสนอแนะของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโท เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
1.170 แสดงข้อเสนอแนะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี เกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
1.171 แสดงข้อเสนอแนะของมหำบัณฑิตระดับปริญญำโท เกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ
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หน้ำ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมระดับปริญญำตรี
จำแนกตำมเพศ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนกำรกรอกแบบสอบถำมของบัณฑิต
จำแนกตำมคณะ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสถำนภำพกำรทำงำนปัจจุบันของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสำเหตุที่ไม่มีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสภำพกำรทำงำนปัจจุบันของบัณฑิต จำแนกตำมคณะ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงลักษณะงำนที่ตรงกับสำขำที่ได้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงประเภทงำนที่ทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมระดับปริญญำตรี
จำแนกตำมภูมิภำคที่ทำงำน
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงลักษณะควำมพึงพอใจกับงำนที่ทำของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงระยะเวลำที่หำงำนทำได้ของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสถิติกำรสอบใบประกอบวิชำชีพของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสถิติกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณ ฯ ของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมระดับปริญญำโท
จำแนกตำมเพศ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนกำรกรอกแบบสอบถำมของมหำบัณฑิต
จำแนกตำมคณะ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงลักษณะงำนที่ตรงกับสำขำที่ได้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงประเภทงำนที่ทำของบัณฑิตระดับปริญญำโท
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงจำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมระดับปริญญำโท
จำแนกตำมภูมิภำคที่ทำงำน
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงกำรใช้ควำมรู้ที่เรียนมำกับงำนที่ทำของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงลักษณะควำมพึงพอใจกับงำนที่ทำของบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงระยะเวลำที่หำงำนทำได้ของบัณฑิตระดับปริญญำโท
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสถิติกำรสอบใบประกอบวิชำชีพของมหำบัณฑิต
ผลสำรวจสำรสนเทศแสดงสถิติกำรได้รับรำงวัลเกียรติคุณ ฯ ของมหำบัณฑิต
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