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Content summary: 

 The faculty of engineering conducted the alumni survey using a questionnaire that the 

database is available on website (http://www.job.mua.go.th). The objectives of this survey are 

the employment status, condition of employment, job categories, ability of students in applying 

their knowledge and income satisfaction. 96.10 % of the total graduated students (586) in 2010 

participates the questionnaire. The results of questionnaire are shown that 76.5% of students 

have a job. 90.20% of the graduated students work in private enterprise. They satisfy their job. 

Considering by the field study, the graduated students from the mechanical engineering are 

hired the most. In the part of a salary rate, the monthly average salary of the graduated 

students is 16,777.37 baht is higher than the salary (8,700 baht) assigned by the office of the 

civil service commission. Most of the graduated students have a job within 1-2 months after 

graduating from the university. 70.60% of the students work related to their field of study. 

Based on the results, the applying skill of the students for working is in the fair level. 
 

http://www.job.mua.go.th/


 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

กำรส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2553 

 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำนวนบัณฑิตทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศำสตร์ในปีกำรศึกษำ 2553 มี 589 คน มีผู้ตอบแบบส ำรวจ 566 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.10 รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 1 
 
ตำรำงที่ บ1 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

สาขาวิชา จ านวนบัณฑิต
ทั้งหมด 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 
ผู้ตอบแบบส ารวจ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 86 83 96.51 
วิศวกรรมเครื่องกล 107 104 97.20 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 99 95 95.96 
วิศวกรรมโยธำ 113 107 94.69 
วิศวกรรมวัสดุ 36 35 97.22 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 52 52 100.00 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 96 90 93.75 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 589 566 96.10 

 
2. สภำพกำรท ำงำนปัจจุบันของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 สภำพกำรมีงำนท ำของบัณฑิตประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 แบ่งเป็นร้อยละดังต่อไปนี้ มีงำนท ำ ร้อยละ 76.50 
อำชีพอิสระ ร้อยละ 2.83 ศึกษำต่อ ร้อยละ 6.54 และ ไม่มีงำนท ำ ร้อยละ 14.13 โดยข้อมูลเปรียบเทียบกับ ปี
กำรศึกษำ 2552 แสดงในตำรำงที่ 2 และ รูปที่ 1 
 
ตำรำงที่ บ2 สภำพกำรมีงำนท ำของบัณฑิตประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 2552 

สาขาวิชา มีงานท า อาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ไม่มีงานท า 
 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71.43 68.67 1.79 4.82 7.14 9.64 19.64 16.87 
วิศวกรรมเครื่องกล 66.67 90.38 1.39 0.00 12.50 0.96 19.44 8.65 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 80.56 72.63 2.11 4.69 4.21 6.25 21.05 21.88 
วิศวกรรมโยธำ 67.19 75.70 4.69 3.74 6.25 10.28 21.88 10.28 
วิศวกรรมวัสดุ 61.54 71.43 7.69 2.86 0.00 0.00 30.77 25.71 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 84.00 69.23 0.00 0.00 8.00 19.23 8.00 11.54 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 73.17 78.89 2.44 5.56 6.10 3.33 18.29 12.22 
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 71.55 76.50 2.59 2.83 7.76 6.54 18.10 14.13 

 

 
รูปที่ บ1 สภำพกำรมีงำนท ำของบัณฑิตประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 และ 2553 แสดงค่ำเป็นร้อยละ  

 
3. ข้อมูลสรุป ลักษณะอำชีพ ระดับเงินเดือน และควำมพึงพอใจ 

 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ที่มีงำนท ำ ส่วนใหญ ่(ร้อยละ 90.20) ท ำงำนใน บริษัท/องค์กรธุรกิจ
เอกชน และร้อยละ 84.63 พึงพอใจต่องำนที่ท ำ 

 บัณฑิตที่มีงำนท ำ ร้อยละ 22.05 ได้งำนก่อนจบกำรศึกษำหรือได้งำนทันที และร้อยละ 45.88 ได้งำน
ภำยใน 1-2 เดือน โดยร้อยละ 70.60 ได้งำนท ำตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่ส ำเร็จ และส่วนใหญ่
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน (ร้อยละ 41.43 ตอบระดับปำนกลำง 
และ ร้อยละ 38.75 ตอบระดับมำก) 

 เงินเดือน เฉลี่ย 16,777.37 บำท โดยร้อยละ 42.32 อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บำท และ ร้อยละ 
38.98 อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บำท และผู้ที่มีเงินเดือนสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (8,700 บำท) มี
ร้อยละ 94.21   
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รูปที่ บ2 แสดงระดับเงินเดือนเฉลี่ย จ ำแนกตำมคณะ  

 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงร้อยละของระดับเงินเดือน จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
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กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ระดับปริญญำตรี ของปีกำรศึกษำ  2553 

      
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ      
          1. เพ่ือศึกษำภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต      
          2. เพ่ือศึกษำถึงสำเหตุของกำรไม่มีงำนท ำของบัณฑิต และปัญหำกำรหำงำนท ำภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
          3. เพ่ือทรำบถึงลักษณะอำชีพของบัณฑิตและรำยได้ของบัณฑิตท่ีได้รับจำกกำรท ำงำน    
          4. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจต่องำนที่ท ำของบัณฑิต      
          5. เพ่ือศึกษำถึงควำมสำมำรถของบัณฑิตในกำรน ำควำมรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้  ในกำรท ำงำน  
         
ขอบเขตของกำรศึกษำ      
          กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต มหำวิทยำลัยนเรศวร  เป็นกำรส ำรวจข้อมูลเฉพำะผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ของปีกำรศึกษำ  2553       
 

สำขำวิชำ จ ำนวน ร้อยละ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 86 14.60 

วิศวกรรมเครื่องกล 107 18.17 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 99 16.81 

วิศวกรรมโยธำ 113 19.19 

วิศวกรรมวัสดุ 36 6.11 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 52 8.83 

วิศวกรรมอุตสำหกำร 96 16.30 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 589 100.00 

       
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ         
          1. ท ำให้ทรำบถึงปัญหำและสำเหตุของกำรไม่มีงำนท ำของบัณฑิต       
          2. ท ำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพในกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำต่ำง ๆ ในเบื้องต้นของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร      
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          3. ผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนในกำรผลิตบัณฑิต 
  
ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร      
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
ประชำกร 
        ประชำกรที่ศึกษำในครั้งนี้คือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2553   ซึ่งเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2555  จ ำนวน 589 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
       เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซค์แบบส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  
http://www.job.mua.go.th  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกันระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และโปรแกรม Microsoft Office Access 2003  
ที่ใช้ในกำรท ำฐำนข้อมูลของระบบ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรน ำข้อมูลมำใช้ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          กองแผนงำน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวร   
รุ่นปีกำรศึกษำ  2553  จำกบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มำรำยงำนตัวและซ้อมรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ในระหว่ำงวันที่  17-19 ธันวำคม 2554 โดยให้บัณฑิตตอบแบบสอบถำมผ่ำนทำงเว็บไซค์  
http://www.job.mua.go.th ก่อนที่จะถึงวันก ำหนดเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร และประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่จำกคณะต่ำง ๆ เพ่ือให้บัณฑิต รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 ที่ยังมิได้ตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิตนั้น  ท ำกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนถึงวันก ำหนดรับพระรำชทำนฯ     
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
           ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต รุ่นปีกำรศึกษำ  2553 คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลผ่ำนทำงระบบฐำนข้อมูล เว็บไซค์ http://www.job.mua.go.th และโปรแกรม Microsoft Office Access 
2003 ที่ใช้ในกำรท ำฐำนข้อมูลของระบบ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล 
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ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
       กำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำมีข้อจ ำกัดไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลจำกบัณฑิตได้ครบทั้งหมด  เนื่องจำกยังมีบัณฑิต
บำงส่วนไม่ได้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซค์  ดังนั้นในกำรวิเครำะห์ข้อมูล จึงเป็นกำรวิเครำะห์
เฉพำะในส่วนที่บัณฑิตตอบแบบสอบถำมมำเท่ำนั้น  จึงส่งผลกระทบต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์  
1.  สถำนภำพปัจจุบันของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ รุ่นจบปีกำรศึกษำ 2553 

สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบันของบัณฑิต (ตำรำงท่ี 2) 
  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีจ ำนวนบัณฑิตที่จบปีกำรศึกษำ 2553 จ ำนวน 589 คน จ ำนวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 566 คิดเป็นร้อยละ 96.10 โดยมีบัณฑิตที่มีงำนท ำและไม่ได้ประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 
433 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ที่ประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.83 ที่ศึกษำต่อ 37 คน   
คิดเป็นร้อยละ 6.54 เมื่อจ ำแนกเป็นสำขำวิชำ พบว่ำ สำขำวิศวกรรมเครื่องกลมีจ ำนวนผู้มีงำนท ำมำกที่สุด คือ 
จ ำนวน 94 คน จำกผู้มีงำนท ำ 433 คน (จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ)  บัณฑิตมีงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 350 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.95 มีบัณฑิตมีงำนท ำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05 และบัณฑิตที่ไม่มี
งำนท ำ จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13  
   
2.  บัณฑิตรุ่นปกีำรศึกษำ 2553 ที่มีงำนท ำ 

2.1 ลักษณะอำชีพของบัณฑิตที่มีงำนท ำ (ตำรำงที่ 3) 
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  มำกที่สุด จ ำนวน 405 คน

คิดเป็นร้อยละ 90.20 รองลงมำมีอำชีพธุรกิจอิสระหรือเจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 และมี
อำชีพรับรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12   

2.2 ระดับเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ (ตำรำงท่ี 4-6) 
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้รับเงินเดือนระดับ 10,001–15,000 บำท/เดือน มำกที่สุด จ ำนวน 190 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.32 รองลงมำได้รับเงินเดือนระดับ 15,001-20,000 บำท/เดือน จ ำนวน 175 คน ร้อยละ 38.98 
และรับเงินเดือนระดับ 5,001 – 10,000 บำท/เดือน จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 โดยคิดอัตรำเงินเดือนเฉลี่ย
ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ เท่ำกับ  16,777.37 บำท  บัณฑิตส่วนใหญ่คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูง
กว่ำเกณฑ์ ก.พ. จ ำนวน 423 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.21 
 2.3 ควำมพึงพอใจต่องำนที่ท ำ (ตำรำงท่ี 7) 
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บัณฑิตส่วนใหญ่ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มี ควำมพึงพอใจต่องำนที่ท ำ จ ำนวน 380 คน คิดเป็นร้อย

ละ 84.63 ส่วนบัณฑิตที่ไม่พึงพอใจต่องำนที่ท ำนั้น มีสำเหตุเนื่องจำกเห็นว่ำค่ำตอบแทนต่ ำ จ ำนวน 28 คน   คิด
เป็นร้อยละ 6.24 รองลงมำเห็นว่ำไม่ได้ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำและระบบงำนไม่ดี อย่ำงละเท่ำๆ กัน  จ ำนวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.23 

2.4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรหำงำนท ำของบัณฑิต(ตำรำงที่ 8) 
 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์  ส่วนใหญ่สำมำรถหำงำนท ำได้ในระยะเวลำเพียง 1 – 2 เดือน จ ำนวน 206 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 รองลงมำสำมำรถหำงำนได้ในระยะเวลำ 3 – 6 เดือน  จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.50 และได้งำนท ำทันทีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05  

2.5 กำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน (ตำรำงท่ี 10) 
 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ ส่วนใหญ่สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้

ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 186 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.43 รองลงมำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้ในระดับมำก จ ำนวน 174  คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ตำมล ำดับ 


