
 
รายงานการวิเคราะหภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น  
2,380 คน จําแนก ระดับปริญญาตรี 2,165 คน ระดับปริญญาโท 192  ระดับปริญญาเอก 22 คน  และ
ประกาศนียบัตร 1 คน ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 แผนภูมิท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
  และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2552 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางที่ 1  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี จําแนกตามระดับการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 
 

ระดับการศึกษา  
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ประกาศ-

นียบัตร 
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

 
รวม 

คณะเกษตรศาสตร - 141 29 - 170 

คณะนิติศาสตร - 139 - - 139 

คณะบริหารศาสตร - 530 4 3 537 

คณะเภสัชศาสตร - 111 4 - 115 

คณะรัฐศาสตร - 365 56 8 429 

คณะวิทยาศาสตร - 271 44 6 321 

คณะวิศวกรรมศาสตร - 257 30 3 290 

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ - 15 1 2 18 

คณะศิลปศาสตร 1 237 24 - 262 

วิทยาเขตมุกดาหาร - 20 - - 20 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข - 79 - - 79 

รวม 1 2,165 192 22 2,380 

  
 ผลการสํารวจภาวะการหางานทําของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (บัณฑิต) ประจําป
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต ณ วันที่ 26 
ธันวาคม 2553 จํานวน 2,032 คน (รอยละ 93.86 ของบัณฑิตทั้งหมด) พบวามีงานทําแลว จํานวน 
1,284 คน (รอยละ 63) ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ จํานวน 78 คน (รอยละ 4) ยังไมไดงานทํา 
จํานวน 451 คน (รอยละ 22) และกําลังศึกษาตอ จํานวน 219 คน (รอยละ 11) ซ่ึงสามารถแสดง
ขอมูลไดดังแผนภูมิที่  2  
  
 
 
 
 



 แผนภูมิท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2552 จําแนกตาม 
  สภาวะการทํางาน 

 
 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการไดงานทําของบัณฑิตจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 
สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 3 
 แผนภูมิท่ี 3 แสดงรอยละของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2552 จําแนกสถานภาพการไดงาน
  ทําตามคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

 



 ในสวนของบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน สวนใหญรอฟงคําตอบจากหนวยงาน รองลงมา คือ 
หางานทําไมได ยังไมประสงคทํางาน อ่ืน ๆ รับราชการทหา และกําลังรอศึกษาตอ ตามลําดับ ซ่ึง
สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่  4 
 แผนภูมิท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จําแนกตามเหตุการณที่
  ยังไมไดทํางาน 

 
 
 สําหรับบัณฑิตที่ไดงานทําแลวนั้น เมื่อพิจารณาถึงหนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางาน พบวา 
สวนใหญทํางานในบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน คิดเปนรอยละ 57.07 และไดทํางาน รองลงมาคือ 
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 36.68 ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ คิด
เปนรอยละ 5.87 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1.39 ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทํางานแลว จําแนกตามหนวยงาน
  ที่ทํา 

ประเภทงานที่ทํา จํานวนบัณฑิต รอยละของบัณฑิต 

1. พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 740 57.14 

2. ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานรัฐ 462 35.68 

3. ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 78 6.02 

4. อื่นๆ 15 1.16 

รวม 1,295 100 

 
 



 สวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลวนั้น เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่บัณฑิตไดงานทํา พบวาไดงาน
ทันที หลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลว จําแนกตามระยะเวลาการ
  ไดงาน 

ระยะเวลาการไดงาน จํานวนบัณฑิต รอยละของบัณฑิต 

1. ไดงานทําระหวางศึกษา 257 19.85 

2. ไดงานทันที 551 42.55 

3. 1-3 เดือน 255 19.69 

4. 4-6 เดือน 75 5.79 

5. 7-9 เดือน 9 0.69 

6. 10-12 เดือน 12 0.93 

7. มากกวา 1 ป 136 10.50 

รวม 1,295 100 

 
 ในสวนของเงินเดือนหรือคาจางที่บัณฑิตไดรับจากการทํางาน พบวา บัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเฉลี่ย 12,927.48 บาทตอเดือน และสวนใหญไดรับเงินเดือน
เปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชพลเรือน (กพ.) กําหนด คิดเปนรอยละ 82.24 โดยบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร มีคาเฉลี่ยของเงินเดือนหรือคาจางสูงที่สุด ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดัง
แผนภูมิที่ 5 
 แผนภูมิท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ยของเงินเดือนหรือคาจางของบัณฑิตที่ไดทํางาน จําแนกตาม 
  คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนภูมิท่ี 6  แสดงรอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑที่ กพ. กําหนด  
  จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

 
 นอกจากนี้ ยังพบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวนใหญทํางานตรงตาม
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 73.26 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข มีรอย
ละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชาสูงที่สุด ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังแผนภูมิที่ 7  
 แผนภูมิท่ี 7  แสดงรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จําแนก

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

 
 



 

หมายเหต ุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จ 
  การศึกษา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ซ่ึงการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต 
  เปนขอมูลการตอบแบบสอบถาม ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2553 
 


