
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  
 

การวิจัยเรื่อง ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุนปการ
ศึกษา 2545 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาภูมิหลังของ
บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2545 (2) ศึกษาภูมิหลังของบัณฑิตรุน
ปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ (3) ศึกษาสถานภาพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบ
แบบสํารวจ (4) ศึกษาการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ (5) ศึกษาการ
ศึกษาตอของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ  (6) เปรียบเทียบภาวะการหางานทํา
ของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 กับบัณฑิตรุนปการศึกษา 2539-2544 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ (7) เปรียบเทียบภาวะการหางานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545  กับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูสําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2545  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตที่จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และแบบสํารวจที่สรางขึ้นเองโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยสถาบัน รวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ ฐานขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา และการแจก
แบบสํารวจในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2546   ณ  อาคาร
สุรพัฒน 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย 
(descriptive statistics) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ภูมิหลังของบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจําปการศึกษา 2545  
บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจําปการศึกษา 2545 มีจํานวนทั้งสิ้น 744 คน โดยภาพรวมของบัณฑิตเปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง เขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีโควตามากกวาสอบคัดเลือก บัณฑิตสวนใหญเขาศึกษาในป
การศึกษา 2542 และสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 ประมาณครึ่งหนึ่ง ใชเวลาในการศึกษา
มากกวากําหนดเวลาปกติของหลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.25-2.49 มากที่สุด เกรดเฉลี่ย
โดยภาพรวมเทากับ 2.47 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  3.61 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.01 โดยไดรับ
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เกียรตินิยมรวม 19 คน เปนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจํานวน 3 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จํานวน 
16 คน  

บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจําปการศึกษา 2545 จําแนกตามกลุมสาขาวิชาสรุปไดดังนี้ บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สวนใหญเปนเพศหญิง และสวนใหญเขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีใหโควตา เกือบทั้งหมด
เขาศึกษาในปการศึกษา 2542 และทั้งหมดสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 สวนใหญใชเวลาใน
การศึกษานอยกวากําหนดเวลาปกติ มีเพียง 1 คนเทานั้นที่ใชเวลาในการศึกษามากกวากําหนดเวลา
ปกติ เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.66 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.40 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 
2.08  โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 6 คน บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวน
ใหญเปนเพศหญิง เขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีสอบคัดเลือก สวนใหญเขาศึกษาในปการศึกษา 2542 
และสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 มากกวาครึ่งหนึ่งใชเวลาในการศึกษาตามกําหนดเวลา
ปกติ เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.52 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.35  เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 
2.03  โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 3 คน บัณฑิตกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สวน
ใหญเปนเพศหญิง สวนใหญเขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีใหโควตา ทั้งหมดเขาศึกษาในปการศึกษา 
2542 สวนใหญสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 และใชเวลาในการศึกษาตามกําหนดเวลาปกติ 
เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.61 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.58 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.20  
โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจํานวน 1 คน บัณฑิตกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเปน
เพศชาย เขาศึกษาดวยวิธีการสอบคัดเลือกมากกวาใหโควตาเล็กนอย และมีบัณฑิตที่เขาศึกษา
ปริญญาตรีที่สองจํานวน 3 คน ประมาณครึ่งหนึ่งเขาศึกษาในปการศึกษา 2537-2541 สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2545 และมากกวาครึ่งหนึ่งใชเวลาในการศึกษามากกวากําหนดเวลา
ปกติ เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.43 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.61 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 
2.01 โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจํานวน 2 คน และเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 7 คน 

บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2545 จําแนกตาม
วิธีเขาศึกษาสรุปไดดังนี้ บัณฑิตที่รับเขาดวยวิธีโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด และสอบคัดเลือก
สวนใหญใชเวลาในการศึกษามากกวากําหนดเวลาปกติของหลักสูตร มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 
2.25-2.49 มากที่สุด บัณฑิตที่ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เปนโควตาโรงเรียน 1 คน และโควตา
จังหวัด 2 คน บัณฑิตที่ไดเกียรตินิยมอันดับสอง เปนโควตาจังหวัดมากที่สุด 8 คน สวนโควตาโรง
เรียนและสอบคัดเลือกไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง กลุมละ 4 คน สําหรับบัณฑิตอีก 2 คน ซึ่ง
คะแนนอยูในชวง 3.25-3.49 แตเนื่องจากไมเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จึงไมไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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2. ภูมิหลังของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ  
ภูมิหลังของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ (บัณฑิตที่สําเร็จการ

ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปการศึกษา 2545 และตอบแบบสํารวจ) จํานวน 546 คน เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง และสวนใหญสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2545 เขาศึกษาใน มทส 
ดวยวิธีการใหโควตามากกวาสอบคัดเลือก ใชเวลาในการศึกษาตามกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร
มากที่สุด เกรดเฉลี่ยสะสมโดยภาพรวมเทากับ 2.51 สูงสุดเทากับ 3.61 ต่ําสุดเทากับ 2.01 สําเร็จ
การศึกษาเมื่ออายุ 23 ปมากที่สุด และบิดาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาสรุปได
ดังนี้ บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญเปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษาในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2545 เขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีใหโควตามากกวาสอบคัดเลือก ใชเวลาในการศึกษานอย
กวากําหนดเวลาปกติของหลักสูตร โดยเฉลี่ยใชเวลาในการศึกษา 3 ป และ 2 ภาคการศึกษา เกรด
เฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.66 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.40 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.08 มากกวา
คร่ึงหนึ่งสําเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 23 ป และบิดาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัณฑิตกลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวนใหญเปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2545 เขา
ศึกษาใน มทส ดวยวิธีการสอบคัดเลือก ใชเวลาในการศึกษาตามกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร 
เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.56 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.35 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.11 
มากกวาครึ่งหนึ่งสําเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 23 ป และบิดาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
บัณฑิตกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง ทั้งหมดสําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 3/2545 เขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีการใหโควตา ทั้งหมดใชเวลาในการศึกษาตามกําหนด
เวลาปกติของหลักสูตร เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.66 เกรดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.58 เกรดเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 2.26 มากกวาครึ่งหนึ่งสําเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 23 และบิดาอยูในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือมากกวาครึ่งหนึ่ง บัณฑิตกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเปนเพศชาย สําเร็จการ
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2545 เขาศึกษาใน มทส ดวยวิธีการสอบคัดเลือกมากกวาวิธีการให
โควตาเล็กนอย มากกวาครึ่งหนึ่งใชเวลาในการศึกษามากกวากําหนดเวลาปกติของหลักสูตร โดย
เฉลี่ยใชเวลาในการศึกษา 4 ป และ 2 ภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 2.46 เกรด
เฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.61 เกรดเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.01 สําเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 23 ป และมากกวา 
23 ป ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน และบิดาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 จําแนกตามวิธีรับเขาศึกษาสรุปไดดังนี้ บัณฑิตที่รับ
เขาดวยวิธีโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด และสอบคัดเลือก สวนใหญใชเวลาในการศึกษาตาม
กําหนดเวลาปกติของหลักสูตร บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่เขาศึกษาดวยวิธีใหโควตาโรงเรียนมี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.50-2.74 มากที่สุด โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจํานวน 1 คน และ
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ไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 4 คน บัณฑิตที่เขาศึกษาดวยวิธีโควตาจังหวัดมีเกรดเฉลี่ย
สะสมใกลเคียงกันระหวาง 2.25-2.49 และ 2.50-2.74 โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจํานวน 2 
คน และไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 8 คน และบัณฑิตที่เขาศึกษาดวยวิธีสอบคัดเลือกมี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.25-2.49 มากที่สุด โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจํานวน 3 คน 

3.  สถานภาพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ  
บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ ทํางานแลวรอยละ 71.45 อยู

ระหวางการหางานรอยละ 16.58 และศึกษาตอรอยละ 11.97 สรุปตามภูมิหลังของบัณฑิตไดดังนี้ 
สถานภาพการทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

สรุปไดดังนี้ บัณฑิตที่ทํางานแลวเปนบัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด บัณฑิตที่
ยังไมไดทํางานเปนบัณฑิตกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและสาธารณสุขศาสตรในจํานวนที่ใกล
เคียงกัน บัณฑิตที่ศึกษาตอเปนบัณฑิตกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมากที่สุด  

สถานภาพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 จําแนกตามวิธีรับเขาศึกษา สรุปไดดังนี้ 
บัณฑิตที่ทํางานแลวเปนบัณฑิตที่รับเขาศึกษาดวยวิธีโควตาจังหวัดมากที่สุด บัณฑิตที่ยังไมได
ทํางานเปนบัณฑิตที่รับเขาดวยวิธีโควตาโรงเรียนมากที่สุด บัณฑิตที่ศึกษาตอเปนบัณฑิตที่รับเขา
ดวยวิธีสอบคัดเลือกมากที่สุด  

สถานภาพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 จําแนกตามระยะเวลาในการศึกษา 
สรุปไดดังนี้ บัณฑิตที่ทํางานแลวเปนบัณฑิตที่ใชเวลาในการศึกษานอยกวากําหนดเวลาปกติของ
หลักสูตรมากที่สุด บัณฑิตที่ยังไมไดทํางานเปนบัณฑิตที่ใชเวลาในการศึกษามากกวากําหนดเวลา
ปกติของหลักสูตรมากที่สุด บัณฑิตที่ศึกษาตอเปนบัณฑิตที่ใชเวลาในการศึกษาตามกําหนดเวลา
ปกติของหลักสูตรมากที่สุด    

สถานภาพของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมสรุปได
ดังนี้ บัณฑิตที่ทํางานแลวเปนบัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.25-2.49 มากที่สุด บัณฑิตที่ยัง
ไมไดทํางานเปนบัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00-2.24 บัณฑิตที่ศึกษาตอเปนบัณฑิตที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป  

 4. การทํางานของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ 
บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจและทํางานแลวรอยละ 71.45 โดย

ภาพรวมสวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน งานที่ทําเกือบทั้งหมดเปนงานลักษณะของงานเปน
งานเต็มเวลาเกือบทั้งหมด และงานที่ทําสวนใหญตรงกับสาขาที่เรียน ทํางานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมากที่สุด โดยคาจาง/เงินเดือนที่ไดรับอยูในชวง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด คา
จาง/เงินเดือนเฉลี่ย (MEDIAN) เทากับ 10,550 บาท บัณฑิตสวนใหญพอใจกับงานที่ทํา สําหรับ



 116

บัณฑิตที่ไมพอใจตองานที่ทําระบุสาเหตุที่ไมพอใจ 3 อันดับแรกคือ ไมไดใชความรูที่เรียนมา คา
ตอบแทนต่ํา และระบบงานไมดี สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 5-6 เดือน มีการประยุกต
ใชความรูกับหนาที่การงานในระดับปานกลาง บัณฑิตสวนใหญไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติม
จากหนวยงานเพื่อปฏิบัติงาน โดยไดรับการอบรมระหวางการปฏิบัติงานมากที่สุด  

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจและทํางานแลว จําแนกตามกลุม
สาขาวิชาสรุปไดดังนี้  

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอก
ชน งานที่บัณฑิตทําเกือบทั้งหมดเปนงานใหม ลักษณะของงานเปนงานเต็มเวลาเกือบทั้งหมด และ
งานที่ทําตรงกับสาขาที่เรียนมากกวาไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ทํางานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด โดยคาจาง/เงินเดือนที่ไดรับอยูในชวง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด คาจาง/
เงินเดือนเฉลี่ย (MEDIAN) เทากับ 8,500 บาท บัณฑิตที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนสูงสุดเปนบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไดรับเงินเดือน 14,300 บาทตอเดือน ทํางานในตําแหนง
โปรแกรมเมอร ที่บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอรโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี บัณฑิต
ที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนต่ําสุดเปนบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร ไดรับคาจาง/เงินเดือน 4,500 
บาทตอเดือน ทํางานในตําแหนงคอมพิวเตอรกราฟฟค ที่บริษัท โคราชพริ้นติ้ง จังหวัดนครราชสีมา
สุดเทากับ 4,500 บาท บัณฑิตสวนใหญพอใจกับงานที่ทํา สําหรับบัณฑิตที่ไมพอใจตองานที่ทํา
ระบุสาเหตุที่ไมพอใจ 3 อันดับแรกคือ  ไมไดใชความรูที่เรียน ระบบงานไมดี และขาดความกาว
หนา สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 3-4 เดือน และ 5-6 เดือนเทากัน มีการประยุกตใช
ความรูกับหนาที่การงานในระดับมาก บัณฑิตสวนใหญไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจาก
หนวยงานเพื่อปฏิบัติงาน โดยไดรับการอบรมระหวางการปฏิบัติงานมากที่สุด 

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน 
งานที่ทําสวนใหญเปนงานใหม ลักษณะของงานเปนงานเต็มเวลาเกือบทั้งหมด และงานที่ทําตรง
กับสาขาที่เรียนมากกวาไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ทํางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
โดยคาจาง/เงินเดือนที่ไดรับอยูในชวง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด คาจาง/เงินเดือนเฉลี่ย 
(MEDIAN) เทากับ 8,000 บาท บัณฑิตที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนสูงสุดเปนบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหารไดรับเงินเดือน 12,000 บาทตอเดือน  โดยมีผูไดรับคาจาง/เงินเดือนสูงสุด 2 คน คน
แรกทํางานในตําแหนง QA Supervisor บริษัท ไทยสปริท อินดัสตรี จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และคน
ที่สองทํางานในตําแหนง Production Supervisor ที่บริษัท ซัลแวลเลย (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
สระบุรี บัณฑิตที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนต่ําสุดเปนบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวไดรับ
เงินเดือน 5,000 บาท/เดือน  ทํางานในตําแหนงสัตวบาล ที่เมทนีฟารม จังหวัดฉะเชิงเทรา บัณฑิต
สวนใหญพอใจกับงานที่ทํา สําหรับบัณฑิตที่ไมพอใจตองานที่ทําระบุสาเหตุที่ไมพอใจ 3 อันดับ
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แรก ดังนี้ ไมไดใชความรูที่เรียนมา ระบบงานไมดี และคาตอบแทนต่ํา สวนใหญไดงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา  3-4 เดือน มีการประยุกตใชความรูกับหนาที่การงานในระดับปานกลาง บัณฑิต
สวนใหญไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงานเพื่อปฏิบัติงาน โดยไดรับการอบรม
ระหวางการปฏิบัติงานมากที่สุด  

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน 
งานที่ทําทั้งหมดเปนงานใหม ลักษณะของงานเปนงานเต็มเวลาทั้งหมด และงานที่ทําตรงกับสาขา
ที่เรียนมากกวาไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง
จํานวนเทากัน โดยคาจาง/เงินเดือนที่ไดรับอยูในชวง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด บัณฑิตที่ตอบ
เร่ืองคาจาง/เงินเดือนมีเพียง 2 คน ซึ่งทํางานตรงกับสาขาที่เรียนเปนบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่ง
แวดลอม คนแรกไดรับคาจาง/เงินเดือน 8,000 บาทตอเดือน ทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา บริษัท เบตเตอรเวิรดกรีน จํากัด จังหวัดสระบุรี คนที่สองไดรับเงินเดือน 6,360 บาทตอ
เดือน ทํางานที่สํานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บัณฑิตสวนใหญพอใจกับงานที่ทํา 
สําหรับบัณฑิตที่ไมพอใจตองานที่ทําระบุสาเหตุที่ไมพอใจเพียง 2 คน คือ คาตอบแทนต่ํา และ
ระบบงานไมดี สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 3-4 เดือน มีการประยุกตใชความรูกับหนา
ที่การงานในระดับมาก บัณฑิตสวนใหญไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงานเพื่อปฏิบัติ
งาน โดยไดรับการอบรมทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติงานมากที่สุด  

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน 
งานที่ทําเกือบทั้งหมดเปนงานใหม ลักษณะของงานเปนงานเต็มเวลาเกือบทั้งหมด และงานที่ทํา
สวนใหญตรงกับสาขาที่เรียน ประมาณครึ่งหนึ่งทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคา
จาง/เงินเดือนที่ไดรับอยูในชวง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด คาจาง/เงินเดือนเฉลี่ย (MEDIAN) 
เทากับ 12,280 บาท บัณฑิตที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนสูงสุดเปนบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได
รับเงินเดือน 22,000 บาทตอเดือน ทํางานในตําแหนงวิศวกร บริษัท Roof Max กรุงเทพมหานคร 
บัณฑิตที่ไดรับคาจาง/เงินเดือนต่ําสุด เดือนละ 6,360 บาท มีทั้งสิ้น 4 คน  โดยทั้งหมดเปนขาราช
การ ทํางานที่กรมทางหลวงชนบท กรมควบคุมมลพิษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม และ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลตามลําดับ บัณฑิตสวนใหญพอใจกับงานที่ทํา สําหรับบัณฑิตที่ไมพอใจ
ตองานที่ทําระบุสาเหตุที่ไมพอใจ 3 อันดับแรก คือ ไมไดใชความรูที่เรียนมา คาตอบแทนต่ํา  และ
ระบบงานไมดี สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 5-6 เดือน มีการประยุกตใชความรูกับหนา
ที่การงานในระดับปานกลาง บัณฑิตสวนใหญไดรับการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติมจากหนวยงานเพื่อ
ปฏิบัติงาน โดยไดรับการอบรมทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติงานมากที่สุด  
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5. การศึกษาตอของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจ 
บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจและศึกษาตอรอยละ 11.97 โดย

ภาพรวมเกือบทั้งหมดศึกษาตอในปการศึกษา 2546  มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอมากที่สุดคือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 
3.50-3.74 มากที่สุด สวนใหญไมไดรับทุนการศึกษา สําหรับผูที่ไดรับทุนการศึกษาหนวยงานที่ให
ทุนคือ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอ และหนวยงานของรัฐ   

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ตอบแบบสํารวจและศึกษาตอ จําแนกตามกลุม
สาขาวิชาสรุปไดดังนี้  

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญศึกษาตอในปการศึกษา 
2546 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ University of 
Natal Durban เกือบทั้งหมดศึกษาตอในระดับปริญญาโท มีเพียง 1 คน เทานั้นที่แจงเกรดเฉลี่ย
สะสมโดยเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.00-3.24 และทั้งหมดไมไดรับทุนการศึกษา 

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เกือบทั้งหมดศึกษาตอในปการศึกษา 
2546 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนที่เหลือ
ศึกษาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน สวน
ใหญศึกษาตอในระดับปริญญาโท ผูที่ศึกษาตอมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.50-3.74 มากที่สุด รองลง
มามีเกรดเฉลี่ย 3.75 ข้ึนไป สวนใหญไมไดรับทุนการศึกษา สําหรับผูที่ไดรับทุนการศึกษาเปนทุน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กําลังศึกษาตอ และหนวยงานของรัฐ 

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร    ทั้งหมดศึกษาตอในปการศึกษา 
2546 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ทั้งหมดศึกษาตอในระดับปริญญาโท ผูที่ศึกษาตอมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.25-3.49 มากที่สุด 
รองลงมามีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.00-3.24 ทั้งหมดไมไดรับทุนการศึกษา  

บัณฑิตกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เกือบทั้งหมดศึกษาตอในปการศึกษา 
2546 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาตอมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองลงมาคือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระ
บัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asia Institute Technology; AIT) 
สวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาโท ผูที่ศึกษาตอมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.50-3.74 มากที่สุด 
รองลงมามีเกรดเฉลี่ย 3.75 ข้ึนไป สวนใหญไมไดรับทุนการศึกษา สําหรับผูที่ไดรับทุนการศึกษา
เปนทุนของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กําลังศึกษาตอ และหนวยงานของรัฐ 
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6. เปรียบเทียบภาวะการหางานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 กับ
บัณฑิตรุนปการศึกษา 2539-2544 

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ทํางานแลวสูงกวาทุกรุนปการศึกษา ยกเวน รุนป
การศึกษา 2544 ประเภทของงานที่ทําเปนอันดับแรกคือ พนักงาน/ลูกจางเอกชนเชนเดียวกับรุนป
การศึกษาอื่นๆ แตกตางกันเฉพาะรอยละเทานั้น สถานที่ทํางานอันดับแรกสวนใหญอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันดับถัดมาทํางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่สาม
ทํางานในภาคตะวันออก โดยภูมิภาคที่ทํางานของบัณฑิตแตละปการศึกษาเปนไปในลักษณะ
เดียวกับรุนปการศึกษา 2545 แตแนวโนมการทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของรุนป
การศึกษา 2545 ลดลง ในขณะที่การทํางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีแนว
โนมสูงขึ้น บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 มีคาจาง/เงินเดือนอันดับที่ 1 อยูในชวง 10,001-15,000 บาท 
ในจํานวนที่ใกลเคียงกับรุนปการศึกษา  2544  และตางจากรุนปการศึกษา 2540  เล็กนอย  สวน
คาจาง/เงินเดือนอันดับที่ 3 อยูในชวง 15,001-20,000 บาท บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 มีเงินเดือน
ในชวงนี้สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับรุนอื่นๆ โดยแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตรุนปการศึกษา 2541-2544 
คาจาง/เงินเดือนเฉลี่ย (MEDIAN) ของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 เทากับ 10,550 บาท ซึ่งต่ํา
กวาคาจาง/เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2539, 2540, 2543 และ 2544 แตสูงกวาคา
จาง/เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2541 และ 2542 บัณฑิตทุกรุนปการศึกษาสวนใหญ
พอใจกับงานที่ทํา บัณฑิตบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 ที่ไมพอใจตองานที่ทําระบุสาเหตุที่ไมพอใจ
ตองานที่ทําอันดับแรกคือ ไมไดใชความรูที่เรียนมา อันดับถัดมาคือ คาตอบแทนต่ํา และอันดับที่
สามคือ ระบบงานไมดี ซึ่งทั้งสามอันดับแตกตางจากรุนปการศึกษาอื่นๆ โดยบัณฑิตเกือบทุกรุนป
การศึกษาสาเหตุที่ไมพอใจตองานที่ทํา 3 อันดับแรกคือ คาตอบแทนต่ํา ไมไดใชความรูที่เรียนมา 
และระบบงานไมดี แตอยางไรก็ตามเหตุผล 3 อันดับแรกยังคงเปนเหตุผลเดียวกัน เพียงแตลําดับ
แตกตางกันเทานั้น ปญหาในการหางานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 อันดับที่ 1, 2 และ 3 
เหมือนกับบัณฑิตรุนปการศึกษา 2543 และ 2544 แตกตางกันที่รอยละของแตละอันดับเทานั้น สวน
รุนปการศึกษาอื่นๆ ปญหาในการหางานทําแตละอันดับแตกตางจากรุนปการศึกษา 2545 สาเหตุที่
ยังไมไดงานทําของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 สามอันดับแรกคือ รอฟงคําตอบจากหนวยงาน หา
งานทําไมได และยังไมประสงคจะทํางาน ซึ่งเปนสาเหตุเดียวกับบัณฑิตรุนปการศึกษา 2542-2544 
แตสาเหตุที่บัณฑิตยังไมไดงานทําดังกลาวแตกตางจากบัณฑิตรุนปการศึกษา 2539-2541 
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7. เปรียบเทียบภาวะการหางานทําของบัณฑิต มทส รุนปการศึกษา 2545 
กับมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น 

7.1 เปรียบเทียบการทํางานของบัณฑิต บัณฑิต มทส รุนปการศึกษา 2545 ที่
ทํางานแลวเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นในสาขาวิชาเดียวกับ มทส หรือสาขา
วิชาที่ใกลเคียงกับ มทส สรุปไดดังนี้ 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร มทส ทํางาน
แลวต่ํากวาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพาสําหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการของ มทส ทํางานแลวสูงกวาบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส 
ทํางานแลวสูงกวาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ มทส 4 มหาวิทยาลัยคือ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ (4) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มทส 
ทํางานแลวต่ํากวาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เมื่อเปรียบเทียบระหวางสาขาวิชาของ มทส กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นในสาขาวิชาเดียวกับ มทส หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ มทส พบวา 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มทส 
ทํางานแลวสูงกวาบัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแตต่ํา
กวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มทส ทํางานแลวสูง
กวาบัณฑิตจาก 5 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
แตทํางานแลวต่ํากวาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทส สูง
กวาบัณฑิตจาก 5 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มทส ทํางานแลว
สูงกวาบัณฑิตจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตทํางานแลวต่ํากวาบัณฑิตจาก 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทส ทํางานแลวสูง
กวาบัณฑิตจาก 4 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แต
ทํางานแลวต่ํากวาบัณฑิตจาก 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัย
บูรพา 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มทส ทํางาน
แลวสูงกวาบัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มทส 
ทํางานแลวรอยละ 52.2 สูงกวาบัณฑิตของอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แตต่ํากวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทส ทํางานแลว
สูงกวาบัณฑิตจาก 6 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

7.2 เปรียบเทียบคาจาง/เงินเดือนของบัณฑิต จากขอมูลของมหาวิทยาลัย/
สถาบันตางๆ มีเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเทานั้นที่นําเสนอคาจาง/เงินเดือน
เฉลี่ยตามสาขาวิชา  บัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 เกือบทุกสาขาวิชาของ มทส  ที่ทํางานแลวไดรับ
คาจาง/เงินเดือนต่ํากวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ยกเวน สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาที่บัณฑิตของ มทส มีคาจาง/เงินเดือนสูงกวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาบัณฑิตของ มทส มีคาจาง/เงินเดือนเทากับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

7.3 เปรียบเทียบการศึกษาตอของบัณฑิต บัณฑิต มทส รุนปการศึกษา 2545 ที่
ศึกษาตอเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นในสาขาวิชาเดียวกับ มทส หรือสาขา
วิชาที่ใกลเคียงกับ มทส สรุปไดดังนี้ 
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กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร  มทส รุนป
การศึกษา 2545 ไมมีผูศึกษาตอ ในขณะที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาตอ สําหรับบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  มทส รุนปการศึกษา 2545 ศึกษาตอสูงกวาบัณฑิตสาขา
วิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส 
ศึกษาตอสูงกวาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี แตต่ํากวาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ มทส จาก 2 มหาวิทยาลัยคือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มทส
ศึกษาตอสูงกวาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เมื่อเปรียบเทียบระหวางสาขาวิชาของ มทส กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นในสาขาวิชาเดียวกับ มทส พบวา 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
มทส ศึกษาตอสูงกวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี แตต่ํากวาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มทส ศึกษาตอสูง
กวาบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แตต่ํากวาบัณฑิตจาก 4 มหาวิทยาลัย/
สถาบันคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทส 
ศึกษาตอตํ่ากวาบัณฑิตจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มทส ศึกษาตอสูง
กวาบัณฑิตจาก 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแตต่ํา
กวาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทส ศึกษาตอสูง
กวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแตต่ํากวาอีก 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มทส ศึกษา
ตอตํ่ากวาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งศึกษาตอ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มทส 
ศึกษาตอตํ่ากวาบัณฑิตจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทส ไมมีผู
ศึกษาตอ ในขณะที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการของอีก 5 มหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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