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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งในการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ

การศึกษาในประจําปการศึกษา 2556 ที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม คณะผูวิจัยจึง

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผูชวยศาสตราจารยดุสิต  อุบลเลิศ   
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ระหวางเดือน มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้น 

719 คน งานวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลแบบสํารวจได จํานวน 558 ชุด คิดเปนรอยละ 77.61 ซึ่งตัว

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในตัวบงชี้ 2.2 รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ไดกําหนดใหจํานวนบัณฑิตที่ตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษานั้น ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้  

1. จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวน

ใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 491 คน คิดเปนรอยละ  68.29  และเพศชาย จํานวน 228 คน  คิดเปนรอย

ละ  31.71  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษา พบวา สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จ

การศึกษามากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 11.26 รองลงมาคือ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 10.15 และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 65 

คน คิดเปนรอยละ  9.04  ตามลําดับ 

ข 



2. จํานวนและรอยละของการเก็บแบบสํารวจจากผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ จําแนก

ตามสาขาวิชา (จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา) พบวา รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจเมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมด สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 76.78  และเพศชาย จํานวน 181 คน  

คิดเปนรอยละ  79.38  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ 

พบวา สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละที่ตอบแบบสํารวจมากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ จํานวน 4 คน 1 คน 2 คน คิดเปนรอยละ 

100.00 ตามลําดับ รองลงมา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.31  

และ สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ  88.68  ตามลําดับ  

3. จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ พบวา ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ  67.60 และเพศชาย 

จํานวน 181 คน  คิดเปนรอยละ  32.40  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามผูตอบแบบสํารวจ พบวา 

ผูตอบแบบสอบมากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 10.90 รองลงมาคือ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  9.00  ตามลําดับ 

4. จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80  ไมมีงานทํา จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละการมี

งานทํามากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ  96.77  

รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 94.64 และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  91.67  ตามลําดับ   

 5. จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ/               

สาขาวิชา พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80 ไมมีงานทํา จํานวน 

62 คน คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสาขาวิชา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา

มากที่สุดเทากัน  คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชา

เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คิดเปนรอยละ  100.00 

รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 93.02 และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คิดเปน

รอยละ 90.91 ตามลําดับ 

ค 



 6. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑ จําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และไมติดทหารเกณฑ 

จํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 97.50 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหาร

เกณฑมากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเทากัน 

จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 5.80 และ 3.10 ตามลําดับ รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 3 คน  

คิดเปนรอยละ 1.13 และคณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.77 ตามลําดับ   

  7. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ จําแนกตามสังกัด

คณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.08 และ ไมศึกษาตอ จํานวน 

552 คน คิดเปนรอยละ 98.92  เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอมากที่สุด 

คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.35 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร 

จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.76 และคณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 1คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 

 8. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จําแนกตามสังกัด

คณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 15..02 และไม

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 84.98 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระมากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 23 คน  คิดเปน

รอยละ 21.70 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 8.13 และคณะนิติรัฐศาสตร 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ตามลําดับ   

9. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จําแนกตามสังกัดคณะ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.18 และไมอุปสมบท จํานวน 557 คน คิด

เปนรอยละ 99.82 โดยมีผูอุปสมบทสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

0.78 

10. จํานวนและรอยละของการมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

81.39 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 18.61 เมื่อพิจารณา

จําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีงานทําในตําแหนงงาน

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ  94.34  รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คิดเปนรอยละ 90.90 และคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 81.82 ตามลําดับ 

 11. จํานวนและรอยละของบัณฑิต จําแนกตามคณะและเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดรับเงินเดือนนอยกวา 15,000 มากท่ีสุด จํานวน 263 คน คิดเปนรอย

ละ 58.99 เงินเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 35.20 และ  

ง 



 

เงินเดือนมากกวา 20,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.81 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา คณะนิติรัฐศาสตรมีเงินเดือนมากกวา 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.34 

รองลงมา คือ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 11.67 และ 6.60 ตามลําดับ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มีภารกิจในการจัด

การศึกษา  พัฒนางานวิจัย  บริการวิชาการ  ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  สนับสนุน

สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และมุงผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งภารกิจดานการผลิตบัณฑิตถือ

ไดวาเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง ของมหาวิทยาลัย เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการผลิตบัณฑิตเปน

สัดสวนสูงมาก  เมื่อเทียบกับภารกิจดานอ่ืน ๆ ดังนั้น เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตอบสนอง ความตองการของสังคม  ตลาดแรงงาน รวมทั้งตอบสนองตอนโยบายการจัดการศึกษาของ

รัฐบาล การจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และเตรียม

ความพรอมเพ่ือเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากผูประเมินภายนอก การติดตามสถานภาพการ

ทํางานของบัณฑิต เปนสวนหนึ่งที่จะตองใชประกอบการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยจะตองรูสภาพความตองการของตลาดแรงงาน คุณลักษณะของแรงงานที่ผูใชบัณฑิตตองการ  

และความคิดเห็นของบัณฑิตตอกระบวนการจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการติดตามสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพของผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง  ทั้งสภาพ

ปจจุบันและแนวโนมความตองการบัณฑิตในอนาคต 

 จากความสําคัญในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลัย จึงไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการวิจัยสถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ดที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้น 719 คน (ระหวางวันที่ 1 

มิถุนายน 2556 – 31พฤษภาคม 2557)  เพ่ือศึกษาสถานภาพการมีงานทํา รายได ความสอดคลองของ

ลักษณะงานกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในดานตาง ๆ  พัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานที่เปนประโยชนแกหนวยงานทางดาน

การศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

   

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่สําเร็จการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  

   2. เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย  

3. เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศแกคณะ หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดรับทราบสถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่สําเร็จการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

  2. ไดหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

3. ไดขอมูลสารสนเทศแกคณะ หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ดที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556(ระหวางวันที่ 1มิถุนายน 2556 – 31

พฤษภาคม 2557) 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่สําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) จํานวน 719 คน 

ประกอบดวยบัณฑิตสังกัดคณะดังตอไปนี ้

   2.1 คณะครุศาสตร   จํานวน  332  คน 

  2.2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน  172  คน 

   2.3 คณะนิติรัฐศาสตร   จํานวน  116  คน 

   2.4 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน    85  คน 

   2.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน    14  คน 

                                         รวมทั้งสิน้            719  คน 

  (กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ขอมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
   

  บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่สําเร็จ

การศึกษาในป การศึกษา 2556 (ระหวางวันที่  1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

  การมีงานทํา หมายถึง การทํากิจกรรมใดๆ อยางสม่ําเสมอ และกอใหเกิดรายไดใหกับตัวผูสําเร็จ

การศึกษาหรือครอบครัว 

  สาขาวิชาการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 สาขาวิชานิติศาสตร หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบัญชี หมายถึง วุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหกับผูสําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรีที่ไดรับปริญญาบัญชีบัณฑิต 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา หมายถึง ลักษณะงานที่เก่ียวกับ

การเปนผูสอน ผูใหการฝกอบรม นักวิชาการ นักวิเคราะห หรืองานสนับสนุนในหนวยงานดานการศึกษา 

และผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร หมายถึง ลักษณะงานที่

เก่ียวกับงานในตําแหนง มัคคุเทศก พนักงานโรงแรม นักวิชาการ นักวิเคราะห พนักงานในสํานักงานแปล

เอกสาร และงานประชาสัมพันธ และผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะงานที่

เก่ียวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตําแหนง นักวิชาการ นักวิเคราะห โปรแกรมเมอร เจาหนาที่

หองปฏิบัติการ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา ชางคอมพิวเตอร เจาหนาที่ประจําศูนยกีฬา ผูฝกสอนกีฬา 

ครูพลศึกษา และผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 
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  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หมายถึง ลักษณะงานที่

เก่ียวกับงานในตําแหนงพนักงานหรือเจาหนาที่ เชน งานบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห นักวิชาการบัญชี 

เลขานุการ การขาย การตลาด การเงิน การผลิตสินคาและผูประกอบการอิสระที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

สําเร็จ 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชานิตศิาสตร หมายถึง ลักษณะงานที่เกี่ยวกับ

งานในตําแหนงพนักงานหรือเจาหนาที่ เชน ตํารวจ ทหาร พนักงานศาลยุติธรรม พนักงานศาลปกครอง 

พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นิติกร ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ปลัดอําเภอ ปลัด อบต. และ

ผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมายถึง ลักษณะงาน

ที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงพนักงานหรือเจาหนาที่ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 

พนักงานสวนทองถิ่น นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นัก

บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่ประสานงาน เจาหนาที่บริหารบุคคล เลขานุการบริหาร เจาหนาที่ราชทัณฑ 

และผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 

  งานตรงตามสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมายถึง ลักษณะงานที่เกี่ยวกับ

งานในตําแหนงพนักงานหรือเจาหนาที่ เชน ดานงานทําบัญชี งานสอบบัญชี งานภาษีอากร งานวางระบบ

บัญชี งานศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานใหคําปรึกษาทางการเงินและการ

บัญชี และผูประกอบการอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จ 

  รายไดตามวุฒิ หมายถึง คาจางตามพระราชกฤษฎีกา บัญชีเงินเดือนขาราชการ พ.ศ. 2557  

ระดับปริญญาตรี คือ 15,000 บาท 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาที่เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่มีระยะเวลาหางานทําไมเกิน 12 เดือน 

นับจากวันที่อนุมัติสําเร็จการศึกษา 

  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 

2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ดังนี ้

1.  ประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2.  ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ คานิยมองคกร และ พันธกิจ 

3.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน 

4.  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5.  คุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เปนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูที่บริเวณทุงปะ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  มี

พ้ืนที่ทั้งหมด 961 ไร  1 งาน  30 ตารางวา ซึ่งอยูเสนทางสายรอยเอ็ด – โพนทอง  กิโลเมตรที่ 26 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปน 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพ่ิมในระยะแรกของสํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แบงสวนราชการเปน 2 คณะ ไดแก คณะวิทยา

การศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการวิชาชีพ  

ป พ.ศ. 2547 ไดปรับโครงสรางใหม เปน 1 คณะวิชา คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มี

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ  ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนา

ทองถิ่น  สํานักสงเสริมการเรียนรู  ศูนยวิทยบริการ  ศูนยฝกอบรมและบริการชุมชน  ศูนยวัฒนธรรม   

ศูนยขอมลูทองถ่ิน ศูนยวิจัย ศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร  

ป พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอีกครั้งหนึ่ง  คือ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

หนวยงานสนับสนุน  ไดแก  สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย  กองกลาง กองวิจัยและพัฒนา  กองวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กองวิชาการและกิจการนักศึกษาและกองคลัง  

ป พ.ศ. 2550 ไดปรับโครงสรางใหม  ดังนี้  1. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

2 ภาควิชา ไดแก  1. สํานักงานเลขานุการคณะและหนวยงานสนับสนุนไดแก 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร   

2) ภาควิชามนุษยศาสตร  2. วิทยาลัย จํานวน 4  วิทยาลัย  ไดแก  วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยการ

จัดการ วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร  และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันจัดการความรู  
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3. สํานักงานอธิการบดี  หนวยงานสนับสนุน ไดแก กองกลาง กองนโยบายและแผน ศูนยวิทยบริการ 

ศูนยวิจัย ศูนยภาษา ศูนยบริการวิชาการ ศูนยวัฒนธรรมและศูนยคอมพิวเตอร มีอาคารวิชาการ จํานวน 

9 อาคาร จัดเปนหองเรียน จํานวน 30 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาคนควาวิจัยใหบริการวิชาการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

พรอมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและ

ความสามารถที่จะสอดคลองกับความตองการของประเทศและทองถิ่น ทั้งยังสนับสนุนการขยายตัวดาน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศที่มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน  

 ป พ.ศ. 2553  ไดปรับโครงสรางใหม  ประกอบดวย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คณะ

พยาบาลศาสตร  วิทยาลัยการศึกษา  วิทยาลัยการจัดการ  วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร  วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  บัณฑิตวิทยาลัย   สํานักกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  สํานัก

วิชาการและประมวลผล  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันจัดการความรู  ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยวิทย

บริการ  ศูนยวัฒนธรรมและศูนยภาษา 

  ลําดับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีประวัติความเปนมาในการจัดตั้งจากอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้ 

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537  ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด (นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์)  แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย  (ผศ.ดร.ปราโมทย  

เบญจกาญจน)  แตงตั้งกรรมการรวมในการจัดหาที่ดิน  จัดตั้งสถาบันฯ  ตามคําสั่ง  (วิทยาลัยครูบุรีรัมย  

ที่  949/2537  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2537)  แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับกอสรางสถาบัน

ราชภัฏรอยเอ็ด  (ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด   แตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดรอยเอ็ด  ที่ 1915/253  ลงวันที ่ 

6  กันยายน พ.ศ. 2537) 

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540  คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  (สํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ)  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  และกรรมการดําเนินงาน  จัดตั้งสถาบันราชภัฏเพ่ิม  

ตามคําสั่งสํานักงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพ่ิม  ตามคําสั่งสํานักงานสภาสถาบันราชภักที่ 58/2540  ลง

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540 

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540  คณะรัฐมนตรี มีมติใหสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ รับผิดชอบ

และดําเนินโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด บริเวณทุงปะ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542  คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏรอยเอ็ด  (สํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ )  แตงตั้ งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ งสถาบันราชภัฏใหม เพ่ือจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  เขตการศึกษาของสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามคําสั่งสํานักงานสภา
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สถาบันราชภัฏที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542   

 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรี  ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  มีมติอนุมัติราง

พระราชกฤษฎีกา  จัดตั้งสถาบันราชภัฏตามที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเสนอผานกระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันราชภัฏไดตราเปนพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 59 ก  ลงวันที่ 20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2544   

 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวย

ศาสตราจารย   ดร.เฉลย ภูมิพันธุ ดํารงตําแหนงอธิการบดี สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด 

 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  มีมติอนุมัติการแตงตั้ง

คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  โดยมีศาสตราจารย ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย ดํารงตําแหนงนายกสภา

สถาบันราชภัฏรอยเอ็ดวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงเปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือวันที่ 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ ดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 วันที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2548  โปรดเกลาฯ แตงต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด  และโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ดร. ปรีดี เกษมทรัพย ดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ดํารง

ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดรวม 12 ราย ดังนี ้

1. นายปรีด ี เกษมทรัพย เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นายจวงจิรา สุริยวนากุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายชัยยงค พรหมวงศ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

4. นายนพพร จันทรถง  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายวันชัย ริ้วไพบูลย เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายวิทูร สุริยวนากุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายวีระ วุฒิจํานงค เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. นายศิริพงษ เพชรอุบล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ ์ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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10. นายสมประสงค โพธินาม เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. นางสุลัดดา ลอยฟา  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. นายสุวิช สุทธิประภา เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551  โปรดเกลาฯ แตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ  ให

ดํารงตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดตอไปอีกวาระหนึ่ง  (วาระที่ 2) 

 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย นายแพทยสมพร โพธินาม 

ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดรวม 12 ราย ดังนี ้

1. นายสมพร โพธินาม  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นายจวงจิรา สุริยวนากุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายชัยยงค พรหมวงศ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

4. นายณรงค อ้ึงตระกูล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายบุญชม ศรีสะอาด เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายปราโมทย เบญจกาญจน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายวันชัย ริ้วไพบูลย เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. นายวิทูร สุริยวนากุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายวีระ วุฒิจํานงค เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. นายศิริพงษ เพชรอุบล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ ์ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. นางสุลัดดา ลอยฟา  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมีมติ

แตงตั้ง ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน  โปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยดุสิต  อุบล

เลิศ  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  

(ฝายแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วันที่ 20 เมษายน 

2558) 
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ คานิยมองคกร และ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

  

ปณิธาน 

 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในระดับประเทศและสากล เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

   

ปรัชญา 

 แหลงภูมิปญญาทองถ่ิน “ชนปทานัง ภูมิปญญา เขตตัง” 

 

วิสัยทัศน 

 ภายในป 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะเปนองคกรแหงการเรียนรู อนุรักษ         

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับยอดเยี่ยม 

 

อัตลักษณของบัณฑิต 

    บณัฑิตมีความออนนอมถอมตน มีจิตอาสา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

   เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

และพัฒนาทองถ่ิน  

 

คานิยมองคกร 

“RERU” 

R : Responsibility มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

E : Experience  ประสบการณที่ดีจะนําไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

R : Respect  ออนนอมถอมตน เคารพนับถือผูมีพระคุณ และมีความภักดีตอองคกร 

U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 
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พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

    1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมสํานึกในความเปนไทยและมีความรักและผูกพันทองถ่ิน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

เพ่ือใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของ

ประเทศ 

      2. ใชการวิจัยเปนฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ

ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลเนนสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ    

      3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น เสริมสรางความรูความเขาใจใน

คุณคาทางวัฒนธรรมของชาต ิ

      4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น

ใหมีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนสวนรวม 

      5. พั ฒนาศั กยภาพของมหาวิ ทยาลั ยให สามารถเป นองค กรแห งการเรี ยนรู  อนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถแขงขันไดในกลุมประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสราง

เครือขายและประสานความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

      6. นอมนําสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต   

      7. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

จิตวิญญาณของความเปนครู มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะกับ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(ฝายแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วันที่ 20 เมษายน 

2558) 
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หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน 

   

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดราชภัฏรอยเอ็ดมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน จํานวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร จํานวน 35 สาขาวิชา ดังนี้ 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 5 ป  จํานวน 10 สาขาวิชา ดังนี ้

   1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   3. สาขาวิชาภาษาไทย 

   4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

   5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   6. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

   7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

   8. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

  9. สาขาวิชาพลศึกษา 

 10. สาขาวิชาศิลปศึกษา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 11 สาขาวิชา ดังนี้ 

   1. สาขาวิชาเคม ี

   2. สาขาวิชาฟสิกส 

  3. สาขาวิชาชีววิทยา 

   4. สาขาวิชาสัตวศาสตร 

  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

  6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

  7. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

  10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

  11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน  4 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  2. สาขาวิชาการจัดการ 

  3. สาขาวิชาการตลาด 

  4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

  1. สาขาวิชาภาษาจีน 

  2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

  4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชาการบัญชี 

 หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชานิติศาสตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้  

  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชารัฐศาสตร 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้

  1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

(กลุมงานหลักสูตรและการสอน สํานกัวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

วันที่ 20 เมษายน 2558) 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 1.  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ประกอบดวย  5  ดาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  :  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552)  ดังนี ้

  1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม และวิชาชีพ  โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม  

ความรูสึกของผูอื่น  คานิยมพ้ืนฐาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม

และจริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต  เสียสละ เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอ่ืนและ

เขาใจโลก  เปนตน 

  1.2  ดานความรู  

   มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎี

ในองคความรูที่เก่ียวของ  สําหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะ

ดานสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองค

ความรู  สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ ขอบังคับ  

ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

  1.3  ดานทักษะทางปญญา 

   สามารถคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐาน

ใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง  

สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง

ความรูทางภาคทฤษฎี  ประสบการณทางภาคปฏิบัติ  และผลกระทบจากการตัดสินใจสามารถใชทักษะ

และความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  นักศึกษา

สามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

  1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกไขปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนําหรือ

สมาชิกของกลุม  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ใน

การแกไขปญหา  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุม  

รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
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  1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถเลือกและประยุกตใช เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของในประเด็นปญหา  สามารถเลือกและประยุกตใชแนะแนวทางในการแกไขปญหา  

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผลแปรความหมาย  และนําเสนอขอมูล

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถ

เลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได   

 2.  คุณลักษณะของบัณฑิต 

  คําอธิบายคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  :  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552) 

   2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม  และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ

ขัดแยงทางคานิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

    2.1.1  คุณธรรมพฤติกรรมที่เก่ียวของ  เชน 

     2.1.1.1  ความเมตตา  กรุณา  และชวยเหลือผูอ่ืน 

     2.1.1.2  การประกอบอาชีพดวยความสุจริต 

     2.1.1.3  พดูความจริง  ไมกลาวรายผูอ่ืน 

     2.1.1.4  พิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความยุติธรรมและถูกตอง 

    2.1.2  จริยธรรมพฤติกรรมที่เก่ียวของ  เชน 

     2.1.2.1  การควบคุมตนเอง 

     2.1.2.2  มีความซ่ือสัตยและสุจริตทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 

     2.1.2.3  มีความรับผิดชอบ 

     2.1.2.4  ความมีวินัย 

     2.1.2.5  พึ่งตนเอง 

     2.1.2.6  สํารวมทั้งกาย  วาจา  และใจ 

     2.1.2.7  อื่นๆ 

    2.1.3  จรรยาบรรณพฤติกรรมที่เก่ียวของ  เชน 

     2.1.3.1  มีความรับผิดชอบ  อดทน  อดกลั้น 

     2.1.3.2  รูจักประหยัดทั้งสวนตนและสวนรวม 

     2.1.3.3  มีความเสียสละ 
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     2.1.3.4  ขยันในการทํางาน 

     2.1.3.5  อื่นๆ 

   2.2  ดานความรู  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจ  การนึกคิด  และการนําเสนอ 

ขอมูล  การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี  และกระบวนการตางๆ และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองได  พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ  เชน 

    2.2.1  ระบุความรูดานทฤษฎีตางๆ หรือความรูที่เปนพ้ืนฐานได 

    2.2.2  สามารถตีความ  ขยายความ  แปลความ  ยอความ  จับใจความได 

    2.2.3  สามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตในสถานการณใหมๆได 

    2.2.4  อื่นๆ 

   2.3  ดานทักษะทางปญญา  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใช

ความรู  ความเขาใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการ

แกไขปญหา  เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ เชน 

    2.3.1  มีความคลองแคลวในการคิดเปนระบบ  คิดวิเคราะห  สามารถเสนอแนะและ

ใหเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได 

    2.3.2  มีความสามารถในการแกไขปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได 

    2.3.3  สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองได 

    2.3.4  อื่นๆ 

   2.4  ด านทักษะความสัม พันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  หมายถึ ง

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม  การแสดงถึงภาวะผูนํา  ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ  เชน 

    2.4.1  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดจนงานเสร็จเรียบรอย  แมวาจะมีอุปสรรค 

ใดๆก็ตาม 

    2.4.2  ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  และรับทั้งผิดและชอบ 

จากผลการปฏิบัติของตน 

    2.4.3  มีทักษะในการทํางานเปนทีม  เพื่อบรรลุเปาหมายของงานหรือองคกร 

    2.4.4  ปฏิบัติตามกฎหมาย  สัญญา  และขอตกลง 

    2.4.5  รักษาสารณสมบัต ิ

    2.4.6  อื่นๆ 
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   2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและ

สถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด  การเขียน  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพฤติกรรมที่

เก่ียวของ  เชน 

    2.5.1  มีความคลองแคลวในการใชตัวเลข  และการแปลผลวิเคราะหตางๆ 

    2.5.2  มีความสามารถในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาไทย  และภาษาตาง 

ประเทศไดอยางคลองแคลว  ถูกตอง  และสรางสรรค 

    2.5.3  มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการแสวงหาขอมูล และการ

ติดตอสื่อสาร 

    25.4  อ่ืนๆ 

 3.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี ้

   3.1  ความรูที่ครอบคลุม สอดคลองและเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึง 

ความเขาใจในทฤษฎ ี

   3.2  ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหา 

ไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของโดยอาศัย

คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 

   3.3  ความสามารถในการคนหาการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมใน

การวิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อสารผลการวิเคราะห

ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ 

   3.4  ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิ่งสําคัญคือ  ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ (คูมือประกันคุณภาพภายใน .2553) 

  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

   R: Responsibility มีความรับผิดชอบ 

   E: Experience แสวงหาประสบการณเพ่ือสรางความรูใหเกิดปญญาและนําไปประยุกตใชใหมี

ประสิทธิภาพ 

  R: Respect มีความประพฤติออนนอมถอมตนเคารพยกยองผูอาวุโสและทดแทนบุญคน 

U: Unity มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. (2555 : บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา 

  1. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา  คิดเปนรอยละ  83.8  ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ  16.2   

2. ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  

มีงานทํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 95.4   

3. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด  

คิดเปนรอยละ 81.4 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 18.6  

ทั้งแยกเปนสังกัดคณะ/วิทยาลัย ที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําโดยมีตําแหนงตรงตามที่สําเร็จการศึกษา 

พบวา สังกัด วิทยาลัยการศึกษา คิดเปนรอยละ  86.8  รองลงมาคือสังกัดคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  คิดเปนรอยละ  85.2 และสังกัดวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 83.6  ตามลําดับ 

4.  ผูสําเร็จการศึกษาสังกัดวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร มีงานทําไดเงินเดือน มากกวา 9,000 บาท 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมา คือคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 44.3 

และวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 39.0 ตามลําดับ 

ปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. (2554 : บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2552 – 2553 พบวา 

 1. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา คิดเปนรอยละ 83.8  ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ  16.2   

 2. ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

มีงานทํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  คิดเปนรอยละ  

95.4   

 3. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 

81.4 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 18.6 ทั้งแยกเปนสังกัด

คณะ/วิทยาลัย ที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําโดยมีตําแหนงตรงตามที่สําเร็จการศึกษา พบวา สังกัด 

วิทยาลัยการศึกษา คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมาคือสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คิดเปนรอย

ละ  85.2 และสังกัดวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 83.6  ตามลําดับ 

 

 



 18 

 4.  ผูสําเร็จการศึกษาสังกัดวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร มีงานทําไดเงินเดือน มากกวา 9,000 บาท 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 44.3  

และวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 39.0 ตามลําดับ 

            ศักดิ์ศรี  สืบสิงห.  (2550 :  บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2548 – 2549  พบวา 

1.  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําแลว คิดเปนรอยละ  90.00  ยังไมไดทํางาน             

คิดเปนรอยละ 10.00   

2.  ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรมีงานทํามากท่ีสุด รองลงมา คือ          

ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่ทํางานนอยที่สุด 

3.  โปรแกรมวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํามากท่ีสุด  คือ  โปรแกรมวิชา          

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รองลงมาคือโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  และโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป     

และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ และผูสําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาที่ทํางานนอยที่สุดคือ โปรแกรม

วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา 

4.  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ   

55.10  และตําแหนงไมตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ  45.00   

5.  ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ทํางานตรงสาขาวิชามากท่ีสุดคือ  สาขาวิชา 

การศึกษา รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปศาสตร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร     

6.  ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีรายไดตามวุฒิ  คิดเปนรอยละ  12.00   

สาขาวิชาที่มีรายไดตามวุฒิการศึกษามากที่สุดคือ  สาขาวิชาการศึกษา  รองลงมาคือ  สาขาวิชาศิลป

ศาสตร   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

  7. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญใชระยะเวลาในการหางานประมาณ  1 - 3  เดือน มาก

ที่สุด  คิดเปนรอยละ  54.00  สาขาวิชาที่ใชระยะเวลาในการหางาน 1 - 3 เดือนมากที่สุดคือสาขาวิชา

การศึกษา  รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

8. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญทํางานเต็มเวลามากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  89.00           

สาขาวิชาที่ทํางานเต็มเวลามากที่สุดคือสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร รองลงมาคือ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

9. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากที่สุด                 

คิดเปนรอยละ 46.00 สาขาวิชาที่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากที่สุดคือ สาขาวิชาศิลป

ศาสตร รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาการศึกษา 
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10. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก 

ที่สุด คิดเปนรอยละ 48.80 สาขาวิชาที่ประกอบอาชีพที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ สาขาวิชา

การศึกษา รองลงมาคือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

11. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีความพอใจในการทํางานมากที่สุด คิดเปน รอยละ 

57.00 สาขาวิชาที่มีความพอใจมากที่สุดคือ สาขาวิชาการศึกษา รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปศาสตร  และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร   

  12. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญพบปญหาในการทํางานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.00  

สาขาวิชาที่พบปญหาในการทํางานมากที่สุดคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร รองลงมาคือสาขาวิชาการศึกษา 

และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  13. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญพบปญหาเกี่ยวกับไมทราบแหลงงานมากที่สุด คิดเปน 

รอยละ  16.70  สาขาวิชาที่ไมทราบแหลงงานมากที่สุดคือ สาขาวิชาการศึกษา รองลงมาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  14. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญนําความรูที่ไดรับมาใชกับการทํางานในระดับปานกลาง   

คิดเปนรอยละ 35.00 สาขาวิชาที่นําความรูที่ไดรับมาใชกับการทํางานในระดับปานกลางมากที่สุดคือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร  รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปศาสตร  และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

15.  ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญไมไดรับการฝกอบรมทักษะเพ่ิมเติมจาก 

หนวยงาน ที่ปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.00 สาขาวิชาที่ไมไดรับการฝกอบรมทักษะเพ่ิมเติม

จากหนวยงานที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รองลงมาคือสาขาวิชาการศึกษา และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

            ไพรัชช  เติมใจ (2548 : บทคัดยอ) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงราย มีงานทําแลว 80.2% ยังไมไดงานทําและรอการเรียกตัว 19.8% ประเภทของงาน  ที่ทําสวน

ใหญเปนพนักงานเอกชน 34.8% รองลงมาคือ รับราชการ / พนักงานของรัฐ 24.4% และทํากิจการของ

ตนเอง 6.0 % โดยไดรับคาจางหรือเงินเดือนเฉลี่ยอยูที่ 7,650 บาท/เดือน 76.2 % ระยะเวลาที่ไดงาน

หลังจากสําเร็จการศึกษา ไดงานทันทีและภายใน  1 เดือน 47.9% ไดงานภายใน 2 - 3 เดือน 21.5%  

และไดงานภายใน 4 – 6 เดือน 9.1%  สวนการนําเอาความรูจากสาขาที่เรียนไปประยุกตใชกับงานของ

ตนนั้น พบวาสามารถนําไปใชไดมาก 41.1%  ใชไดปานกลาง 22.8% และนําไปใชไดนอย 7.3% 

     สมประสงค  เสนารัตน  (2546 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2546 – 2547 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษาสถานภาพการ

ทํางาน การศึกษาตอ  ความคิดเห็นตอคุณลักษณะตนเอง  และความคิดเห็นตอการเรียนการสอน ของ

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในชวงปการศึกษา  2546 – 2547  และเพ่ือ
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เปรียบเทียบสัดสวนการมีงานทําของนักศึกษา  ภาคกศ.ปช. ขณะที่กําลังศึกษาและหลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 348 คน  ผลการวิจัย พบวา ผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ ทํางานแลวรอยละ 

77.83 ยังไมไดทํางาน รอยละ  20.28 ไมไดทํางานและกําลังศึกษาตอรอยละ 1.89  ผูสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีงานทํามากที่สุด รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร  และ

ผูสําเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาตามลําดับ  สวนโปรแกรมวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํามากที่สุด  คือ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีกอสราง  รองลงมาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  

และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงการตลาด  ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีรายได  6,001 – 8,000  

บาท รองลงมามีรายได  8,001 – 10,000 บาท  นอกจากนี้ยังพบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีรายไดพิเศษใน

แตละเดือนสวนมากนอยกวา 2,000 บาท  โดยจะทํางานในหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด  

คือ  งานดานการบริหาร  รองลงมาเปนงานดานการศึกษา และงานดานการบริหารจัดการ  ผูสําเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาการศึกษาสวนมากปฏิบัติงานดานการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สวนมากปฏิบัติงานดานการบริการ  และผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจสวนมากปฏิบัติงาน

ดานการบริการ  ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวา ความรูพิเศษที่นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน

สวนมาก คือความรูดานคอมพิวเตอรมากที่สุด  รองลงมาคือดานภาษา  สวนปญหาในการปฏิบัติงาน

ผูสําเร็จการศึกษา  พบวา  ปญหาสวนใหญเกิดจากขาดประสบการณในการทํางาน  รองลงมาคือ  งานที่

ทําไมสอดคลองกับความรูในสาขาวิชาที่ เรียนจบมา ความรูพิ เศษที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการให

มหาวิทยาลัยสอนเพ่ิมเติม  คือ  ความรูพิเศษดานภาษา  รองลงมาคือ  ดานคอมพิวเตอรและดานการวิจัย  

ผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวเองวา  มีความซื่อสัตย  อยูใน

ระดับมากที่สุด  รองลงมามีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีความรูสึกลึกซ้ึง

ในสาขาวิชาที่เรียน มีความขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาทํา มี

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร มีความ

เสียสละ มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใช  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล  มี

ความรักในเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอม  มีความเปนผูใฝรูและสามารถแสวงหาความรู  และมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค  อยูในระดับปานกลาง  และมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  อยู

ในระดับนอยในดานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติมีความ

คิดเห็นวา รายวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใช ในการปฏิบัติงานได  การจัดหลักสูตร  ลําดับ

รายวิชาที่เรียนเหมาะสม  มีการจัดใหฝกประสบการณวิชาชีพ  อยางเหมาะสม  หองคอมพิวเตอรเพียงพอ

ตอการใหบริการ  ชื่อหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่สําเร็จ มีความทันสมัยสอดคลองกับตลาดแรงงานอยูใน

ระดับมาก  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน มีความเหมาะสม หองสมุดมีหนังสือและสื่อเพียงพอตรง

กับสาขาวิชาที่เรียน ผูสอนมีความรู ความเชี่ยวชาญ  และสามารถถายทอดความรูในเรื่องที่สอน  วัสด ุ 
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อุปกรณ  สื่อเพียงพอ  หองปฏิบัติการเพียงพอ และมีกิจกรรมเสริมความรูใหกับผูเรียนหลากหลายและ

เพียงพอ  อยูในระดับปานกลาง 

 การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  ภาค กศ.ปช. พบวา ผูที่มีงานทําขณะที่กําลังศึกษาตอและหลัง

สําเร็จการศึกษา มีงานทําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูสําเร็จการศึกษาใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวเองวา  มีคุณลักษณะในดานความซื่อสัตย อยูในระดับมากที่สุด  มี

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีความรัก   ในเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอม  

มีความรูสึกลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เรียน  มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใช  มีความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอร  มีความเสียสละ  มีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล  มีความขยัน สูงาน 

และอดทนไมยอทอ มีความเปนผูใฝรูและสามารถแสวงหาความรู  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  อยูใน

ระดับปานกลาง มีความสามารถ ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  อยูในระดับนอย ในดาน

เก่ียวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยผูสําเร็จการศึกษา  ภาค  กศ.ปช.  มีความเห็นวา ชื่อหลักสูตร

และโปรแกรมวิชาที่สําเร็จมีความทันสมัยสอดคลองกับตลาดแรงงาน รายวิชาของหลักสูตรสามารถนําไป

ประยุกตใช   ในการปฏิบัติงานได  ผูสอนมีความรู  ความเชี่ยวชาญ และสามารถถายทอดความรูในเรื่องที่

สอน  หองสมุดมีหนังสือและสื่อเพียงพอตรงกับสาขาวิชาที่เรียน สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสม และหองคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใหบริการ อยูในระดับมาก การจัดหลักสูตร  ลําดับ

รายวิชาที่เรียนเหมาะสม วัสดุอุปกรณ  สื่อเพียงพอ  มีการจัดใหฝกประสบการณวิชาชีพอยางเหมาะสม 

หองปฏิบัติการเพียงพอและมีกิจกรรมเสริมความรูใหกับผูเรียนหลากหลายและเพียงพออยูในระดับปาน

กลาง  

  สมประสงค  เสนารัตน   และเบญจมาภรณ   เสนารัตน   (2548 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษา

สถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2547 – 2548  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาสถานภาพการหาทํางาน  การมีงาน  ความสอดคลองของลักษณะงานกับ

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและรายได  ของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ในชวงป

การศึกษา  2548  กลุมตัวอยางจํานวน  239  คน ผลการวิจัยพบวา ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

มีงานทํามากที่สุด  รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร  และผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

บริหารธุรกิจมีงานทํานอยที่สุด  โปรแกรมวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษา  มีงานทํามากท่ีสุด  คือ  โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร รองลงมา  คือ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีรายไดตามวุฒิ  คิดเปนรอยละ 

68.91 สาขาวิชาศิลปศาสตรมีรายไดเปนไปตามวุฒิมากที่สุด  รองลงมา  คือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  และ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีรายไดเปนไปตามวุฒินอยที่สุด  ผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานแลว  และไดงานตรง

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  คิดเปนรอยละ  56.48  โดยสาขาวิชาการศึกษาทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
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การศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปะศาสตรทํางานตรงสาขาวิชา

ที่สําเร็จการศึกษานอยที่สุด  ความสามารถพิเศษที่  แหลงงานตองการมากที่สุด  คือ  ความสามารถดาน

คอมพิวเตอร  รองลงมา  คือ  ดานภาษาอังกฤษ  ปญหาในการสมัครงานของผูสําเร็จการศึกษา  คือ  

ปญหาเรื่องการเดินทางและคาใชจาย  รองลงมาคือการเปดรับสมัครของหนวยงานที่เก่ียวของกับสาขาที่

สําเร็จมีนอย  ผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานแลว  เห็นวา  ความรูที่ไดเรียนมาสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ทํางานไดในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  66.32   

 



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  เพ่ือศึกษาสภาพการหางานทาํ    

การมีงานทํา  ความสอดคลองของลักษณะงานกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและรายไดของผูสําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ในปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 

2557)  โดยมขีั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที ่1 มิถุนายน 2556 – 

31 พฤษภาคม 2557)  จํานวน 719 คน 

 กลุมตัวอยาง   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที ่1 มิถุนายน 2556 – 

31 พฤษภาคม 2557)  จํานวน 719 คน ประกอบดวยบัณฑิตสังกัดคณะดังตอไปนี้ 

   2.1 คณะครุศาสตร   จํานวน  332  คน 

  2.2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน  172  คน 

   2.3 คณะนิติรัฐศาสตร   จํานวน  116  คน 

   2.4 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน    85  คน 

   2.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน    14  คน 

                                         รวมทั้งสิ้น            719  คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต  

ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 –  31 พฤษภาคม 2557)  

โดยพัฒนาเครื่องมือใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจกับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดในปการศึกษา 2556  ในระหวางเดือนมิถุนายน  2557  -  พฤษภาคม 

2558 โดยใชวิธีการโทรศัพทสอบถามและเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยตรง และไดรับแบบสํารวจ 

จํานวน  558 ชุด  จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  719 คน  คิดเปนรอยละ 77.61 
   
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  ความถ่ี  รอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS  for  Windows   

3.  เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  

4.  คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    

สูตรการคํานวณ คือ  

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                                                             x 100 

                                        จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทํา

แลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา   

5.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 4 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คะแนนท่ีได =                                                                                          x 5 

      100 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

(คูมือประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557)   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในปการศึกษา 

2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 719 คน 

รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ตารางที ่ 1  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

(n = 719  คน) 

จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

     1.1  ชาย 

     1.2  หญิง 

 

228 

491 

 

31.71 

68.29 

2.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่สําเร็จการศกึษา 

     2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

        2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

        2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

        2.1.4 สาขาวิชาภาษาไทย 

        2.1.5 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

        2.1.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร          

        2.1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 

 

64 

62 

44 

40 

4 

53 

65 

 

 

8.90 

8.62 

6.12 

5.56 

0.56 

7.37 

9.04 
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ตารางที่  1  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

(n = 719 คน) 

จํานวน รอยละ 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

         2.2.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา   

         2.2.2  สาขาวิชาเคม ี  

         2.2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

         2.2.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

         2.2.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

         2.2.6  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

         2.2.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

         2.3.1  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

         2.3.2  สาขาวิชาภาษาจีน 

         2.3.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

    2.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

         2.4.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

    2.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

         2.5.1 สาขาวิชานิติศาสตร 

    2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

         2.6.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

         2.6.2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 

         2.6.3 สาขาวิชาการตลาด 

   2.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

         2.7.1 สาขาวิชาการบัญชี 

   2.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

         2.8.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

         2.8.2 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

8 

20 

8 

4 

8 

13 

1 

 

11 

17 

7 

 

2 

 

51 

 

73 

10 

8 

 

81 

 

60 

5 

 

1.11 

2.78 

1.11 

0.56 

1.11 

1.81 

0.14 

 

1.53 

2.36 

0.97 

 

0.28 

 

7.09 

 

10.15 

1.39 

1.11 

 

11.26 

 

8.34 

0.69 
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จากตารางที่  1  พบวา  ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 491 คน คิดเปนรอย

ละ  68.29  และเพศชาย จํานวน 228 คน  คิดเปนรอยละ  31.71  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตาม

สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษา พบวา   

สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษามากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 

11.26 รองลงมาคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 10.15 และ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ  9.04  ตามลําดับ 

ผูวิจัยสามารถเก็บแบบสํารวจและสามารถวิเคราะหได จํานวน 558 ชุด คิดเปนรอยละ 77.61 

ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยนําเสนอขอมูลดังนี ้

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ 

 2.  สถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

  3.  สถานภาพบัณฑิตทํางานตรงสาขา 

  4.  สถานภาพบัณฑิตทํางานไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 

   5. ขอเสนอแนะ 
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ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ 

 

 

ตารางที่  2  จํานวนและรอยละของการเก็บแบบสํารวจจากผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ 

จําแนกตามสาขาวิชา (จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา)  
 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ทั้งหมด 

ผูสําเร็จที่ตอบ

แบบสํารวจ 

รอยละของ

ผูสําเร็จการศึกษา

ที่ตอบแบบสํารวจ 

1.  เพศ 

     1.1  ชาย 

     1.2  หญิง 

 

228 

491 

 

181 

377 

 

79.38 

76.78 

2.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

     2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

        2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

        2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

        2.1.4 สาขาวิชาภาษาไทย 

        2.1.5 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

        2.1.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร          

        2.1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

         2.2.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา   

         2.2.2  สาขาวิชาเคม ี  

         2.2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส 

         2.2.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

         2.2.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

         2.2.6  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

         2.2.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

64 

62 

44 

40 

4 

53 

65 

 

8 

20 

8 

 

4 

8 

13 

1 

 

 

47 

44 

39 

33 

4 

47 

50 

 

7 

16 

6 

 

3 

7 

12 

1 

 

 

73.44 

70.97 

88.64 

75.00 

100.00 

88.68 

76.92 

 

87.50 

80.00 

75.00 

 

75.00 

87.50 

92.31 

100.00 
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ตารางที่  2  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูสําเร็จ

การศึกษา

ทั้งหมด 

ผูสําเร็จที่ตอบ

แบบสํารวจ 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ตอบ

แบบสํารวจ 

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

         2.3.1  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

         2.3.2  สาขาวิชาภาษาจีน 

         2.3.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

    2.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

         2.4.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

    2.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

         2.5.1 สาขาวิชานิติศาสตร 

    2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

         2.6.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

         2.6.2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

การทองเท่ียว 

         2.6.3 สาขาวิชาการตลาด 

   2.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

         2.7.1 สาขาวิชาการบัญชี 

   2.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

         2.8.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

         2.8.2 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

11 

17 

7 

 

2 

 

51 

 

73 

10 

 

8 

 

81 

 

60 

5 

 

8 

15 

5 

 

2 

 

36 

 

53 

8 

 

7 

 

61 

 

43 

4 

 

 

72.73 

88.24 

71.43 

 

100.00 

 

70.59 

 

72.60 

80.00 

 

87.50 

 

75.31 

 

71.67 

80.00 

 
 

 

 

จากตารางที่  2  พบวา  รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจเมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จ

การศกึษาทั้งหมด สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 76.78  และเพศชาย จํานวน 

181 คน  คิดเปนรอยละ  79.38  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบ

แบบสํารวจ พบวา   
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สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละที่ตอบแบบสํารวจมากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ จํานวน 4 คน 1 คน 2 คน คิดเปนรอยละ 

100.00 ตามลําดับ รองลงมา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.31  

และ สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ  88.68  ตามลําดับ 
 

 

 

ตารางที่  3  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ 

 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ผูตอบแบบสํารวจ 

(n = 558 คน) 

จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

     1.1  ชาย 

     1.2  หญิง 

 

181 

377 

 

32.40 

67.60 

2.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

     2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

        2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

        2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

        2.1.4 สาขาวิชาภาษาไทย 

        2.1.5 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

        2.1.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร          

        2.1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 

 

47 

44 

39 

33 

4 

47 

50 

 

 

8.40 

7.90 

7.00 

5.90 

0.70 

8.40 

9.00 
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ตารางที่  3  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ผูตอบแบบสํารวจ 

(n = 558 คน) 

จํานวน รอยละ 

   2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

         2.2.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา   

         2.2.2  สาขาวิชาเคม ี  

         2.2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

         2.2.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

         2.2.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

         2.2.6  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

         2.2.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

         2.3.1  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

         2.3.2  สาขาวิชาภาษาจีน 

         2.3.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   2.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

         2.4.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

   2.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

         2.5.1 สาขาวิชานิติศาสตร 

   2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

         2.6.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

         2.6.2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 

         2.6.3 สาขาวิชาการตลาด 

   2.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

         2.7.1 สาขาวิชาการบัญชี 

   2.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

         2.8.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

         2.8.2 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7 

16 

6 

3 

7 

12 

1 

 

8 

15 

5 

 

2 

 

36 

 

53 

8 

7 

 

61 

 

43 

4 

 

1.30 

2.90 

1.10 

0.50 

1.30 

2.20 

0.20 

 

1.40 

2.70 

0.90 

 

0.40 

 

6.50 

 

9.50 

1.40 

1.30 

 

10.90 

 

7.70 

0.70 
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จากตารางที่  3  พบวา  ผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 

คน คิดเปนรอยละ  67.60 และเพศชาย จํานวน 181 คน  คิดเปนรอยละ  32.40  และเมื่อพิจารณาโดย

จําแนกตามผูตอบแบบสํารวจ พบวา   

ผูตอบแบบสอบมากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 10.90 รองลงมา

คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  9.00  ตามลําดับ 

  

สถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ 
 

 

สังกัด 

จํานวน 

ผูตอบแบบ

สํารวจ 

(คน) 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจที่

งานทําแลว

และไมได 

เปลี่ยนงาน 

จํานวน

ผูตอบแบบ

สํารวจที่

ศึกษาตอ 

จํานวน

ผูตอบแบบ

สํารวจที่

อุปสมบท 

จํานวน

ผูตอบแบบ

สํารวจที่

ติดทหาร

เกณฑ 

สภาพการมีงานทํา 

มีงานทํา ไมมีงานทํา 

จํา 

นวน 

รอยละ จํา 

นวน 

รอยละ 

คณะครุศาสตร 264 11 2 0 3 209 84.27 39 15.73 

คณะศลิปศาสตร

และวิทยาศาสตร 

69 0 3 0 4 60 96.77 2 3.23 

คณะบริหารธรุกิจ 

และการบัญชี 

129 12 0 1 4 106 94.64 6 3.36 

คณะนติิรัฐศาสตร 83 6 1 0 2 60 81.08 14 18.92 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

13 0 0 0 1 11 91.67 1 8.33 

รวม 558 29 6 1 14 446 87.80 62 12.20 

หมายเหตุ : การคํานวณคารอยละนี้จะไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน   

               ทําแลวและไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา และจํานวนผูตอบแบบสํารวจที่สามารถนํามาหา 

               คาเฉลี่ยรอยละการมีงานทําไดทั้งหมด 508 คน 

 

 



33 
 

 

จากตารางที่  4  พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80   

ไมมีงานทํา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสังกัดคณะ พบวา   

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละการมงีานทํามากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ  96.77  รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 106 คน 

คิดเปนรอยละ 94.64 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  91.67  ตามลําดับ   

 

ตารางที่  5  จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ/  

              สาขาวิชา 
 

 

คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ  

(คน) 

สถานภาพ 

มีงานทํา ไมมีงานทํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. คณะครุศาสตร 

       1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

       1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

       1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

       1.4 สาขาวิชาภาษาไทย 

       1.5 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

       1.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร          

       1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 

36 

43 

38 

32 

3 

46 

50 

 

30 

40 

30 

28 

3 

41 

37 

 

83.33 

93.02 

78.95 

87.50 

100.00 

89.13 

74.00 

 

6 

3 

8 

4 

0 

5 

13 

 

16.67 

6.98 

21.05 

12.50 

0.00 

10.87 

26.00 

รวมคณะครุศาสตร 248 209 84.27 39 15.73 

2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

       2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การกีฬา   

       2.2 สาขาวิชาเคม ี  

       2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยี 

เล็กทรอนิกส 

      2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

      2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา      

      2.6 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 

 

7 

 

15 

6 

 

3 

5 

6 

 

7 

 

15 

6 

 

3 

5 

5 

 

100.00 

 

100.00 

100.00 

 

100.00 

100.00 

83.33 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

16.67 



34 
 

 

 

คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ  

(คน) 

สถานภาพ 

มีงานทํา ไมมีงานทํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ตอ) 

      2.7 สาขาวิชาภาษาจีน 

      2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

      2.9 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

 

13 

5 

2 

 

13 

4 

2 

 

100.00 

80.00 

100.00 

 

0 

1 

0 

 

0.00 

20.00 

0.00 

รวมคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 62 60 96.77 2 3.23 

3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

      3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

      3.2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และการทองเท่ียว 

       3.3 สาขาวิชาการตลาด 

       3.4 สาขาวิชาการบัญชี 

 

48 

8 

 

7 

49 

 

43 

7 

 

7 

49 

 

89.58 

87.50 

 

100.00 

100.00 

 

5 

1 

 

0 

0 

 

10.42 

12.50 

 

0.00 

0.00 

รวมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 112 106 94.64 6 5.36 

4. คณะนิติรัฐศาสตร 

       4.1 สาขาวิชานิติศาสตร 

       4.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

       4 .3  สาขาวิช ายุ ทธศาสตรการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

33 

40 

1 

 

28 

31 

1 

 

84.85 

77.50 

100.00 

 

5 

9 

0 

 

15.15 

28.50 

0.00 

รวมคณะนิติรัฐศาสตร 74 60 81.08 14 18.92 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

       5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

11 

 

1 

 

10 

 

1 

 

90.91 

 

100.00 

 

1 

 

0 

 

9.09 

 

0.00 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 11 91.67 1 8.33 

รวมทั้งหมด 508 446 87.80 62 12.20 

หมายเหตุ : การคํานวณคารอยละนี้จะไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน   

               ทําแลวและไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา และจํานวนผูตอบแบบสํารวจที่สามารถนํามาหา 

               คาเฉลี่ยรอยละการมีงานทําไดทั้งหมด 508 คน 
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จากตารางที่  5  พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80 

ไมมีงานทํา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสาขาวิชา พบวา   

  ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํามากที่สุดเทากัน  คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คิดเปนรอยละ  100.00 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 93.02 และสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 90.91 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑ จําแนกตามสังกัดคณะ 

 

 

สังกัด 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ 

(คน) 

สภาพการติดทหารเกณฑ 

ติดทหารเกณฑ ไมติดทหารเกณฑ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 264 3 1.13 261 98.87 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

69 4 5.80 65 94.20 

คณะบริหารธุรกิจ 

และการบัญชี 

129 4 3.10 125 96.90 

คณะนิติรัฐศาสตร 83 2 3.77 81 96.23 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

13 1 7.69 12 92.31 

รวม 558 14 2.50 544 97.50 

 

จากตารางที่ 6 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาทีต่ิดทหารเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.50 

และไมติดทหารเกณฑ จํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 97.50 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา   

ผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑมากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชีเทากัน จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 5.80 และ 3.10 ตามลําดับ รองลงมา คือ 

คณะครุศาสตร จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 1.13 และคณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

3.77 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ  

            จําแนกตามสังกัดคณะ 

 

 

สังกัด 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ 

(คน) 

สภาพการศึกษาตอ 

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 264 2 0.76 262 99.24 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

69 3 4.35 66 95.65 

คณะบริหารธุรกิจ 

และการบัญชี 

129 0 0.00 129 100.00 

คณะนิติรัฐศาสตร 83 1 1.20 82 98.80 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

13 0 0.00 13 100.00 

รวม 558 6 1.08 552 98.92 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.08 และ 

ไมศึกษาตอ จํานวน 552 คน คิดเปนรอยละ 98.92  เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา   

  ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอมากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน  

คิดเปนรอยละ 4.35 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.76 และคณะ 

นิติรัฐศาสตร จํานวน 1คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
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ตารางที ่8 จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จําแนกตามสังกัดคณะ 

 

 

สังกัด 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ 

(คน) 

สภาพการประกอบอาชีพอิสระ 

ประกอบอาชีพอิสระ ไมประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 209 17 8.13 192 91.87 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

60 12 20.00 48 80.00 

คณะบริหารธุรกิจ 

และการบัญชี 

106 23 21.70 83 78.30 

คณะนิติรัฐศาสตร 60 14 23.33 46 76.67 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

11 1 9.10 10 90.90 

รวม 446 67 15.02 379 84.98 

 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 

15..02 และไมประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 84.98 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา   

ผูสําเร็จการศึกษาทีป่ระกอบอาชีพอิสระมากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 

23 คน  คิดเปนรอยละ 21.70 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 8.13 และ

คณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จําแนกตามสังกัดคณะ 
 

 

สังกัด 

จํานวนผูตอบ

แบบสํารวจ 

(คน) 

สภาพการอุปสมบท 

อุปสมบท ไมอุปสมบท 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 264 0 0.00 264 100.00 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

69 0 0.00 69 100.00 

คณะบริหารธุรกิจ 

และการบัญชี 

129 1 0.78 128 99.22 

คณะนิติรัฐศาสตร 83 0 0.00 83 100.00 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

13 0 0.00 13 100.00 

รวม 558 1 0.18 557 99.82 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.18 และไม

อุปสมบท จํานวน 557 คน คิดเปนรอยละ 99.82 โดยมีผูอุปสมบทสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.78 
 

สถานภาพบัณฑิตมีงานทําตรงสาขา 
 

ตารางที่  10  จํานวนและรอยละของการมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ 

มหาวิทยาลัย/คณะ 
จํานวนบัณฑิต 

ที่มีงานทํา 

ลักษณะงานที่ทํา 

ตรงสาขาวิชา ไมตรงสาชาวิชา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวมทุกคณะ 446 363 81.39 83 18.61 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
    

   1. คณะครุศาสตร 209 171 81.82 38 18.18 

   2. คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 60 38 63.33 22 36.67 

   3. คณะบริหารธรุกิจและการบญัช ี 106 100 94.34 6 5.66 

   4. คณะนติิรัฐศาสตร 60 44 73.33 16 26.67 

   5. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 11 10 90.90 1 9.10 
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จากตารางที่ 10 พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  81.39 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  

คิดเปนรอยละ 18.61 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา 

   ผูสําเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ  94.34  รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 

90.90 และคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 81.82 ตามลําดับ 
  

สถานภาพบัณฑิตทํางานไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของบัณฑิต จําแนกตามคณะและเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

จากตารางที่ 11 พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดรับเงินเดือนนอยกวา 15,000 มากที่สุด 

จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 58.99 เงินเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 157 คน  

คิดเปนรอยละ 35.20 และ เงินเดือนมากกวา 20,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.81  

เมื่อพิจารณาจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา 

    คณะนิติรัฐศาสตรมีเงินเดือนมากกวา 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

13.34 รองลงมา คือ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 11.67 และ 6.60 ตามลําดับ 

 

คณะ 

เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม นอยกวา 15,000 15,000 - 20,000 มากกวา 20,000 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 263 58.99 157 35.20 26 5.81 446 

   1. คณะครุศาสตร 124 59.33 81 38.76 4 1.91 209 
   2. คณะศลิปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
30 50.00 23 38.33 7 11.67 60 

   3. คณะบริหารธรุกิจและ

การบัญชี 
64 60.38 35 33.02 7 6.60 106 

   4. คณะนติิรัฐศาสตร 38 63.33 14 23.33 8 13.34 60 
   5. คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
7 63.64 4 36.36 0 0.00 11  
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ขอเสนอแนะ 

   

ตาราง 12  จํานวนและรอยละ ขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะ

เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งข้ึน  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ภาษาอังกฤษ   

2. การฝกปฏิบัติจริง    

3. คอมพิวเตอร    

4. เทคนิคการวิจัย   

5. การบัญชี  

6. การใชงานอินเตอรเน็ต  

 

 

 

287 

170 

142 

137 

43 

23 

 

รวม 802 85.14 

ดานเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน 

          1. อยากใหทํากิจกรรม/โครงการและฝกปฏิบัติจริงมากกวานี้  

          2. ควรมีเนื้อหาในสาขาวิชาที่เขาใจงายและสามารถนําใชได

มากกวานี้   

          3. อยากใหเพ่ิมเรื่องภาษาอังกฤษในหลักสูตรมากกวานี้ เพ่ือเอาไป

ใชในชีวิตประจําวัน            

          4. ควรเพ่ิมการใชโปรแกรม Excel หรือ โปรแกรมสําเร็จรูป            

          5. ควรเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธและ

รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน 

 

17 

 

8 

 

7 

3 

 

2 

 

รวม 37 3.93 

ดานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

        1. อยากใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี หองปฏิบัติการ ที่ใชใน

การเรียนการสอนใหมากและเพียงพอเพื่อความตองการในการใชงาน  

        2. ควรเพิ่มประสบการณ การฝกปฏิบัติจริงมากกวานี้  

 

28 

 

25 
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ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ดานเกี่ยวกับการเรียนการสอน(ตอ) 

      3. อยากใหอาจารยทบทวนหลังการสอนเพ่ิมเติมและควรเอาใจใส

นักศึกษามากกวานี้          

      4. อยากใหเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนและการเขียนแผนใหมากกวานี้   

      5. อยากใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรการสอนภาษาจีน        

      6. เนื้อหาบางรายวิชาลึกเกินไปไมจําเปนตอวิชาชีพ  

      7. การนัดสอนของอาจารยไมตรงตามตารางเรียนทําใหเกิดปญหา     

 

 

11 

8 

4 

3 

2 

 

รวม 81 8.59 

ดานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     1. กิจกรรมมีมากเกินไปจนกระทบตอการเรียน  

     2. ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการมากกวานี้ 

     3. ควรเพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการและจิตอาสามากกวานี้  

     4. อยากใหเปลี่ยนจากสมุดกิจกรรมเปนทรานสคริปกิจกรรมเพ่ือที่จะได

ไปใชอางอิงในการสมัครงาน 

     5. อยากใหทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในสวนของเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบ

การสอบของพนกังานราชการและแนะแนวการสมัครงานหรือใหมีการ 

ติวสอบเขาทํางานในหนวยงานราชการ  

     6. อยากใหเปลี่ยนจากสมุดกิจกรรมเปนการใชคอมพิวเตอรบันทึก

ขอมูล 

     7. อยากใหมหาวิทยาลัยเนนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทางดาน

ภาษาตางประเทศ 

 

7 

5 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

รวม 22 2.34 

รวมทั้งส้ิน 942 100.00 

 

  จากตาราง 12 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาใหขอเสนอแนะ จํานวนทั้งสิ้น 942 ขอเสนอแนะ เปน

ขอเสนอแนะดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะเอ้ือประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน 802 ขอ คิดเปนรอยละ 85.14 

รองลงมา คือ ดานเก่ียวกับการเรียนการสอน จํานวน 81 ขอ คิดเปนรอยละ 8.59  
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ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 1) ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น(ตอบได

มากกวา 1 ขอ) ขอเสนอแนะ คือ ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือจะเอ้ือประโยชนตอ

การประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งข้ึน รองลงมา คือ เรื่องการฝกปฏิบัติจริง  

2) ดานเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน ขอเสนอแนะ คือ อยากใหทํากิจกรรม/โครงการ

และฝกปฏิบัติจริงมากกวานี้ รองลงมา คือ ควรมีเนื้อหาในสาขาวิชาที่เขาใจงายและสามารถนําใชได

มากกวานี ้ 

3) ดานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขอเสนอแนะ คือ อยากใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

หองปฏิบัติการ ที่ใชในการเรียนการสอนใหมากและเพียงพอเพ่ือความตองการในการใชงาน รองลงมา คือ  

ควรเพ่ิมประสบการณ การฝกปฏิบัติจริงมากกวานี ้

4) ดานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขอเสนอแนะ คือ กิจกรรมมีมากเกินไปจนกระทบตอ

การเรียน  รองลงมา คือ ควรเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการมากกวานี ้

 

 



บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 คณะผูวิจัยสามารถสรุปผล  อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้ 

 

สรุปผล 

 

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้น 

719 คน งานวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลแบบสํารวจได จํานวน 558 ชุด คิดเปนรอยละ 77.61 ซึ่งตัว

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในตัวบงชี้ 2.2 รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ไดกําหนดใหจํานวนบัณฑิตที่ตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ70 ของจํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษานั้น ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1. จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวน

ใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 491 คน คิดเปนรอยละ  68.29  และเพศชาย จํานวน 228 คน  คิดเปนรอย

ละ  31.71  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษา พบวา สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จ

การศึกษามากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 11.26 รองลงมาคือ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 10.15 และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 65 

คน คิดเปนรอยละ  9.04  ตามลําดับ 

2. จํานวนและรอยละของการเก็บแบบสํารวจจากผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ จําแนก

ตามสาขาวิชา (จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา) พบวา รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจเมื่อเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมด สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 76.78  และเพศชาย จํานวน 181 คน  

คิดเปนรอยละ  79.38  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ 

พบวา สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละที่ตอบแบบสํารวจมากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ จํานวน 4 คน 1 คน 2 คน คิดเปนรอยละ 

100.00 ตามลําดับ รองลงมา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.31  

และ สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ  88.68  ตามลําดับ  
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3. จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ พบวา ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ  67.60 และเพศชาย 

จํานวน 181 คน  คิดเปนรอยละ  32.40  และเมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามผูตอบแบบสํารวจ พบวา 

ผูตอบแบบสอบมากที่สุดคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 10.90 รองลงมาคือ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  9.00  ตามลําดับ 

4. จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80  ไมมีงานทํา จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่มีรอยละการมี

งานทํามากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ  96.77  

รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 94.64 และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  91.67  ตามลําดับ   

 5. จํานวนและรอยละของสถานภาพการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ/               

สาขาวิชา พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา จํานวน 446 คน  คิดเปนรอยละ  87.80 ไมมีงานทํา จํานวน 

62 คน คิดเปนรอยละ  12.20  เมื่อจําแนกการมีงานทําตามสาขาวิชา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา

มากที่สุดเทากัน  คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชา

เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คิดเปนรอยละ  100.00 

รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 93.02 และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คิดเปน

รอยละ 90.91 ตามลําดับ 

 6. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑ จําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหารเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และไมติดทหารเกณฑ 

จํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 97.50 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ติดทหาร

เกณฑมากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเทากัน 

จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 5.80 และ 3.10 ตามลําดับ รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 3 คน  

คิดเปนรอยละ 1.13 และคณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.77 ตามลําดับ   

  7. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ จําแนกตามสังกัด

คณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.08 และ ไมศึกษาตอ จํานวน 

552 คน คิดเปนรอยละ 98.92  เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอมากที่สุด 
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คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.35 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร 

จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.76 และคณะนิติรัฐศาสตร จํานวน 1คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 

 8. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จําแนกตามสังกัด

คณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 15..02 และไม

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 84.98 เมื่อจําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระมากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 23 คน  คิดเปน

รอยละ 21.70 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 8.13 และคณะนิติรัฐศาสตร 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ตามลําดับ   

9. จํานวนและรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จําแนกตามสังกัดคณะ พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.18 และไมอุปสมบท จํานวน 557 คน คิด

เปนรอยละ 99.82 โดยมีผูอุปสมบทสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

0.78 

10. จํานวนและรอยละของการมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

81.39 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 18.61 เมื่อพิจารณา

จําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีงานทําในตําแหนงงาน

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ  94.34  รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คิดเปนรอยละ 90.90 และคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 81.82 ตามลําดับ 

 11. จํานวนและรอยละของบัณฑิต จําแนกตามคณะและเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดรับเงินเดือนนอยกวา 15,000 มากท่ีสุด จํานวน 263 คน คิดเปนรอย

ละ 58.99 เงินเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 35.20 และ 

เงินเดือนมากกวา 20,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.81 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา คณะนิติรัฐศาสตรมีเงินเดือนมากกวา 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.34 

รองลงมา คือ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 11.67 และ 6.60 ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

     

จากการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญ ๆ  ไดดังนี ้  

  1. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา คิดเปนรอยละ  87.80 ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ  12.20   

ซึ่งสอดคลองกับ ปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. (2555 : บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทํา 

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา  

คิดเปนรอยละ  83.8  ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ  16.2 เชนเดียวกับ ศักด์ิศรี  สืบสิงห  (2550 : ทคัดยอ)  

พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําแลว คิดเปนรอยละ 90.00 ในทํานองเดียวกันไพรัชช  เติมใจ  (2548 :  

บทคัดยอ) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวาผลการวิเคราะห

ขอมูลพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีงานทําแลว 80.2 และสมประสงค  เสนารัตน  และ

เบญจมาภรณ  เสนารัตน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ดปการศึกษา  2544 – 2545  พบวา ผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติทํางานแลวรอยละ  77.80     

 2.  ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํามากที่สุดเทากัน  คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

การบัญชี สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คิดเปนรอยละ  100.00 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 93.02 และ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 90.91 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับปริ่มมาลา ขําคมเขตต 

และคณะ. (2555 : บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา 2553 – 2554  พบวา ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และ

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นมีงานทํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 95.4  ซึ่งสอดคลองกับศักดิ์ศรี  สืบสิงห  (2550 :  บทคัดยอ) พบวา  

ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรมีงานทํามากที่สุด รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  ซึ่งสอดคลองกับสมประสงค เสนารัตน (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสถานภาพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดปการศึกษา 2546 – 2547 พบวา ผูสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีงานทํามากท่ีสุด   

3. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

81.39 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 18.61 เมื่อพิจารณา

จําแนกตามสังกัดคณะ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีงานทําในตําแหนงงาน
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ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ  94.34  รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คิดเปนรอยละ 90.90 และคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 81.82 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ปริ่มมาลา 

ขําคมเขตต และคณะ. (2555 : บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ปการศึกษา 2553 – 2554)  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในตําแหนงงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษามาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 81.4 และ มีงานทําในตําแหนงงานไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

18.6 ทั้งแยกเปนสังกัดคณะ/วิทยาลัย ที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําโดยมีตําแหนงตรงตามที่สําเร็จ

การศึกษา พบวา สังกัด วิทยาลัยการศึกษา คิดเปนรอยละ  86.8  รองลงมาคือสังกัดคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  คิดเปนรอยละ  85.2 และสังกัดวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 83.6  ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับศักดิ์ศรี  สืบสิงห  (2550 :  บทคัดยอ)  พบวา  โปรแกรมวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา

มากที่สุด  คือ  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  รองลงมาคือโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปและโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  และโปรแกรมวิชาการบัญชี  และผูสําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาที่ทํางานนอยที่สุด

คือ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  รองลงมาคือโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  และโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

4. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดรับเงินเดือนนอยกวา 15,000 มากที่สุด จํานวน 263 คน คิดเปน

รอยละ 58.99 เงินเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 35.20 และ 

เงินเดือนมากกวา 20,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 5.81 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสังกัดคณะ 

พบวา คณะนิติรัฐศาสตรมีเงินเดือนมากกวา 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.34 

รองลงมา คือ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 11.67 และ 6.60 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. (2555 : 

บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2553 – 2554 

พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสังกัดวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร มีงานทําไดเงินเดือน มากกวา 9,000 บาท มากที่สุด 

คิด เปนรอยละ 57.1 รองลงมา คือคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คิด เปนรอยละ 44.3 

และวิทยาลัยการจัดการ คิดเปนรอยละ 39.0 ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาใหขอเสนอแนะ จํานวนทั้งสิ้น 942 ขอเสนอแนะ เปน

ขอเสนอแนะดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะเอ้ือประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน 802 ขอ คิดเปนรอยละ 85.14 

รองลงมา คือ ดานเก่ียวกับการเรียนการสอน จํานวน 81 ขอ คิดเปนรอยละ 8.59  

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 1) ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น(ตอบได

มากกวา 1 ขอ) ขอเสนอแนะ คือ ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือจะเอ้ือประโยชนตอ

การประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งข้ึน รองลงมา คือ เรื่องการฝกปฏิบัติจริง  

2) ดานเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน ขอเสนอแนะ คือ อยากใหทํากิจกรรม/โครงการ

และฝกปฏิบัติจริงมากกวานี้ รองลงมา คือ ควรมีเนื้อหาในสาขาวิชาที่เขาใจงายและสามารถนําใชได

มากกวานี ้ 

3) ดานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขอเสนอแนะ คือ อยากใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี 

หองปฏิบัติการ ที่ใชในการเรียนการสอนใหมากและเพียงพอเพ่ือความตองการในการใชงาน รองลงมา คือ  

ควรเพ่ิมประสบการณ การฝกปฏิบัติจริงมากกวานี ้

4) ดานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขอเสนอแนะ คือ กิจกรรมมีมากเกินไปจนกระทบตอ

การเรียน  รองลงมา คือ ควรเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการมากกวานี ้
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บรรณานุกรม 
 

 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 2556.  

ปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. 2555:บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

         ราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2553 – 2554. รอยเอ็ด  : มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

ปริ่มมาลา ขําคมเขตต และคณะ. 2554. สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

         รอยเอ็ด ปการศึกษา 2552 – 2553. รอยเอ็ด  : มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

ไพรัชช  เติมใจ.  2548. สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

เชียงราย :  มหาวิทยาลัยราชเชียงราย. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด.  2549.  รายงานประจําป  2548 – 2549.  รอยเอ็ด  :   

ฝายประกันคุณภาพ.  มหาวิทยาลัยฯ. 

ศักดิ์ศรี  สืบสิงห.  (2550 :  บทคัดยอ) สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2548 – 2549. รอยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

สมประสงค  เสนารัตน  และเบญจมาภรณ  เสนารัตน.  2545.  สถานภาพและคุณลักษณะของ 

          บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2545 - 2546.  รอยเอ็ด  :  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด. 

สมประสงค  เสนารัตน  และเบญจมาภรณ  เสนารัตน.  2548.  สถานภาพและคุณลักษณะของ 

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2547 - 2548.  รอยเอ็ด  :  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด. 

สมประสงค  เสนารัตน.  2546.  สถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รอยเอ็ดปการศึกษา  2546 - 2547.  รอยเอ็ด  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  2545.  สถานภาพและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาชวงป 

   2542 – 2543.  กรุงเทพฯ :  สํานักงานฯ. 
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แบบสํารวจในสวนท่ีใหบัณฑิตกรอกขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คําชี้แจง  

  แบบสํารวจมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานภาพภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 

พฤษภาคม 2557) ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจ โปรดตอบตามความเปนจริง ทั้งนี้การ

วิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหในภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอทาน ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดทั้งนี้ โปรดกรอกขอความลงใน

ชองวาง และหรือเขียนวงกลมลอมรอบ  (   ) ที่มีตัวเลขตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................................ 

    คณะ/วิทยาลัย............................................................สาขาวิชา.............................................................. 

2. ชื่อ..............................................................................นามสกุล................................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน 

เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา  

3. ที่อยูปจจุบัน 

เลขท่ี.............หมูที่...............หมูบาน.....................................................ตรอก/ซอย...................................... 

ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...........................................

โทรศัพทมือถือ...............................................................โทรสาร................................................................... 

อีเมล............................................................................................................................................................. 

4. ภูมิลําเนา  จังหวัด..................................................................................................................................... 

5. สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

       (1) ทํางานแลว  

       (2) ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ 

       (3) อุปสมบท 

       (4) ทหารเกณฑ 

       (5) ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 3) 

       (6) กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4) 
 

ขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบทุกสวน 
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ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว) 

6. ประเภทงานท่ีทํา 

       (1) ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ  (2) รัฐวิสาหกิจ 

       (3) พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน  (4) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 

       (5) พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ     (5) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

7. ทานคิดวา ความรูสามารถพิเศษดานใดที่ชวยใหทานไดทํางาน 

       (1) ดานภาษาตางประเทศ (2) ดานการใชคอมพิวเตอร (3) ดานกิจกรรมสันทนาการ 

       (4) ดานศิลปะ  (5) ดานกีฬา   (6) ดานนาฎศิลปะ/ดนตรีขับรอง 

8. ชื่อตําแหนงงานที่ทํา (ระบุ)...................................................................................................................... 

9. สถานที่ทํางานปจจุบัน(กรอกใหชัดเจน)  ชื่อหนวยงาน........................................................................... 

   ที่ตั้งเลขท่ี..................................หมูที่................อาคาร/ตึก..................................................ชั้น................. 

   ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................... 

   อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.................. 

   โทรศัพท..................................โทรสาร............................e-mail(สถานท่ีทํางาน)…..………………………..... 

10.เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

     (1) ต่ํากวา 15,000 บาท (2) 15,000 -20,000 บาท  (3) มากกวา 20,000 บาท 

11.ทานมีความพึงพอใจตองานที่ทําหรือไม 

     (1) พอใจ   (2) ไมพอใจ 

     ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญท่ีสุด 1 ขอ ตอไปนี ้

     (1) ระบบงานไมดี  (2) ผูรวมงานไมดี   (3) ไมไดใชความรูที่เรียนมา 

     (4) คาตอบแทนตํ่า  (5) ขาดความมั่งคง  (6) ขาดความกาวหนา 

     (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 

12. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร  

     (1) หางานไดกอนจบการศึกษา หรือ ไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  (2) 1 – 3 เดือน 

     (3) 4 – 6 เดือน (4) 7 – 9 เดือน  (5) 10 – 12 เดือน     (6) มากกาวา 1 ป   

     (7) เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานระหวางศึกษาหรือมีรายไดที่มีกิจการเปนของตนเองกอนเขา

ศึกษา 

13. ลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาที่ทานไดสําเร็จการศึกษาหรือไม 

     (1) ตรง   (2) ไมตรง 
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14. ทานสามารถนําความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงานท่ีทําอยูขณะนี้เพียงใด 

     (1) มากท่ีสุด   (2) มาก   (3) ปานกลาง 

     (4) นอย   (5) นอยที่สุด 

15. การศึกษาตอ 

     (1) ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4) (2) ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 5) 

 ตอนที่  3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูที่ยังไมไดทํางาน) 

 16. สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้ 

       (1) ยังไมประสงคจะทํางาน (2) รอฟงคําตอบจากหนวยงาน (3) หางานทําไมได  

       (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

17. ทานมีปญหาในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

     ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาท่ีสําคัญที่สุด 1 ขอ 

       (1) ไมทราบแหลงงาน (2) หางานที่ถูกใจไมได  (3) ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 

       (4) ขาดคนสนับสนุน (5) ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน (6) หนวยงานไมตองการ 

       (7) เงินเดือนนอย  (8) สอบเขาทํางานไมได  (9) อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

ตอนที่ 4 การศึกษาตอ 

18. ระดับการศึกษาท่ีทานตองการศึกษาตอ /กําลังศึกษาตอ 

       (1) ระดับปริญญาตรี (2) ระดับปริญญาโท  (3) ระดับปริญญาเอก 

       (4) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................. 

19. สาขาที่ทานตองการศึกษาตอ/ กําลังศกึษาตอ 

       (1) สาขาวิชาเดิม  (2) สาขาวิชาอ่ืนที่ไมใชสาขาวิชาเดิม(ระบุ) สาขา.................................. 

20.ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานตองการศึกษา/กําลังศึกษาตอ 

       (1) รัฐบาล   (2) เอกชน   (3) ตางประเทศ 

21.เหตุผลที่ทําใหทานตดัสินใจศึกษาตอ 

     (1) เปนความตองการของบิดา/มารดา หรือผูปกครอง (2) งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี 

       (3) ไดรับทุนศึกษาตอ  (4) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
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22.ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

      ถา มีปญหา โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคัญที่สุดเพียง 1 ขอ 

       (1) ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ  (2) คุณสมบัติในการสมัครเรียน 

       (3) ขาดความรูพ้ืนฐานในการศึกษาตอ (4) ขาดแคลนเงินทุน 

       (5) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

ตอนที่  5 ขอเสนอแนะ 

23. ทานคิดวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรูเรื่องใดท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพของทานไดมากยิ่งขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        (1) ภาษาอังกฤษ  (2) คอมพิวเตอร  (3) บัญชี 

        (4) การใชงานอินเทอรเน็ต (5) การฝกปฎิบัติจริง (6) เทคนิคการวิจัย 

        (7) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................................. 

24. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

25. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

26. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

              ***ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหขอมูลตอมหาวิทยาลัยในครั้งนี้*** 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

โทร. ๐๔๓๕๕๖๐๐๔ โทรสาร ๐๔๓๕๕๖๐๐๔ 

 

 
  

 



แบบสอบถามในสวนที่ใหบณัฑิตกรอกขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาประจาํปการศึกษา 2556  

(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คําชี้แจง  

  แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2556 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  

ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเปนจริง ท้ังนี้การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหใน

ภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอทาน ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดทั้งนี้ โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือเขียนวงกลมลอมรอบ  (   ) ที่มีตัวเลข

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อสถาบัน..................................................................................................................................................... 

    คณะ/วิทยาลัย............................................................สาขาวิชา................................................................... 

2. ชื่อ..............................................................................นามสกุล..................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน 

เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา  

3. ที่อยูปจจุบัน 

เลขท่ี.............หมูท่ี...............หมูบาน.....................................................ตรอก/ซอย.............................................. 

ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................

โทรศัพทมือถือ...............................................................โทรสาร........................................................................... 

อีเมล..................................................................................................................................................................... 

4. ภูมิลําเนา  จังหวัด............................................................................................................................................ 

5. สถานภาพการทํางานปจจบุัน 

       (1) ทํางานแลว  

       (2) ทํางานแลวและกาํลงัศึกษาตอ 

       (3) อุปสมบท 

       (4) ทหารเกณฑ 

       (5) ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 3) 

       (6) กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4) 
 

ขอความกรุณากรอกขอมลูใหครบทุกสวน 



ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรบัผูมีงานทําแลว) 

6. ประเภทงานท่ีทํา 

       (1) ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ  (2) รฐัวสิาหกิจ 

       (3) พนักงานบรษิัท/องคกรธุรกิจเอกชน  (4) ดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 

       (5) พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ     (5) อื่น ๆ (ระบ)ุ................................................... 

7. ทานคิดวา ความรูสามารถพิเศษดานใดท่ีชวยใหทานไดทํางาน 

       (1) ดานภาษาตางประเทศ (2) ดานการใชคอมพิวเตอร (3) ดานกิจกรรมสันทนาการ 

       (4) ดานศิลปะ  (5) ดานกีฬา   (6) ดานนาฎศิลปะ/ดนตรีขับรอง 

8. ชื่อตําแหนงงานที่ทํา (ระบุ)............................................................................................................................ 

9. สถานที่ทํางานปจจุบัน(กรอกใหชัดเจน)  ชื่อหนวยงาน.................................................................................. 

   ท่ีตั้งเลขที่..................................หมูที่................อาคาร/ตึก..................................................ชั้น........................ 

   ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง.............................. 

   อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.......................... 

   โทรศัพท..................................โทรสาร............................e-mail(สถานท่ีทํางาน)…..………..……………………..... 

10.เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

     (1) ต่าํกวา 15,000 บาท (2) 15,000 -20,000 บาท  (3) มากกวา 20,000 บาท 

11.ทานมีความพึงพอใจตองานที่ทําหรือไม 

     (1) พอใจ   (2) ไมพอใจ 

     ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปนี้ 

     (1) ระบบงานไมดี  (2) ผูรวมงานไมด ี  (3) ไมไดใชความรูที่เรียนมา 

     (4) คาตอบแทนต่ํา  (5) ขาดความมั่งคง  (6) ขาดความกาวหนา 

     (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...................................................................................................................................... 

12. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร  

     (1) หางานไดกอนจบการศึกษา หรือ ไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  (2) 1 – 3 เดือน 

     (3) 4 – 6 เดือน (4) 7 – 9 เดือน  (5) 10 – 12 เดือน     (6) มากกาวา 1 ป   

     (7) เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานระหวางศึกษาหรือมีรายไดที่มีกิจการเปนของตนเองกอนเขาศึกษา 

13. ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาที่ทานไดสาํเร็จการศึกษาหรือไม 

     (1) ตรง   (2) ไมตรง 

 

 



 

14. ทานสามารถนาํความรูจากสาขาวชิาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาที่การงานท่ีทําอยูขณะนี้เพียงใด 

     (1) มากท่ีสุด   (2) มาก   (3) ปานกลาง 

     (4) นอย   (5) นอยท่ีสุด 

15. การศึกษาตอ 

     (1) ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 4) (2) ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 5) 

 ตอนที่  3 การสมัครงานและการทาํงาน (สําหรับผูที่ยังไมไดทํางาน) 

 16. สาเหตุท่ียังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้ 

       (1) ยังไมประสงคจะทํางาน (2) รอฟงคําตอบจากหนวยงาน (3) หางานทําไมได  

       (4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ........................................................................................... 

17. ทานมีปญหาในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

     ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาที่สําคัญที่สุด 1 ขอ 

       (1) ไมทราบแหลงงาน (2) หางานที่ถูกใจไมได  (3) ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 

       (4) ขาดคนสนับสนุน (5) ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน (6) หนวยงานไมตองการ 

       (7) เงินเดือนนอย  (8) สอบเขาทํางานไมได  (9) อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

ตอนที่ 4 การศึกษาตอ 

18. ระดับการศึกษาท่ีทานตองการศึกษาตอ /กําลังศึกษาตอ 

       (1) ระดับปริญญาตร ี (2) ระดับปริญญาโท  (3) ระดับปริญญาเอก 

       (4) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................. 

19. สาขาที่ทานตองการศึกษาตอ/ กําลังศึกษาตอ 

       (1) สาขาวิชาเดิม  (2) สาขาวิชาอ่ืนที่ไมใชสาขาวชิาเดิม(ระบุ) สาขา.......................................... 

20.ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานตองการศึกษา/กําลังศึกษาตอ 

       (1) รัฐบาล   (2) เอกชน   (3) ตางประเทศ 

21.เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

       (1) เปนความตองการของบิดา/มารดา หรือผูปกครอง (2) งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตร ี

       (3) ไดรับทุนศึกษาตอ    (4) อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

 

 

 



 

22.ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม 

       (1) ไมมีปญหา  (2) มีปญหา 

      ถา มีปญหา โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุดเพียง 1 ขอ 

       (1) ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ   (2) คุณสมบัติในการสมัครเรียน 

       (3) ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ  (4) ขาดแคลนเงินทุน 

       (5) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................... 

ตอนที่  5 ขอเสนอแนะ 

23. ทานคิดวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวชิาหรือความรูเรื่องใดท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบ

อาชีพของทานไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        (1) ภาษาอังกฤษ  (2) คอมพิวเตอร  (3) บัญช ี

        (4) การใชงานอินเทอรเน็ต (5) การฝกปฎิบัติจริง (6) เทคนิคการวิจัย 

        (7) อื่นๆ (ระบ)ุ..................................................................................................................................... 

24. ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

25. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน 

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

26. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

              ***ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาใหขอมูลตอมหาวิทยาลัยในครั้งนี้*** 

สอบถามเพิ่มเติมที่ สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

โทร. ๐๔๓๕๕๖๐๐๔ โทรสาร ๐๔๓๕๕๖๐๐๔ 
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