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กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสํารวจขอมูลภาวะการ
หางานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2549 และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนปการศึกษา 2549 โดยใชแบบสอบถามรวมกับ สกอ.
สวนหนึ่ง ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทํา เกี่ยวกับประเภท
งานที่ทํา ภาคที่ทํางาน อัตราเงินเดือน ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน การนําความรูไป
ประยุกตใช ระยะเวลาในการหางานทํา ปญหาในการหางานทํา และลักษณะงานกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
การสมัครงานและการทํางานของผูที่ยังไมไดงานทํา บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน การศึกษาตอ และปญหาใน
การหางานทํา และไดใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยที่สรางขึ้นใหม ประกอบดวยแบบประเมิน
คุณสมบัติของบัณฑิตดวยตนเองหลังสําเร็จการศึกษา ประเมินคุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงานตองการ
จากบัณฑิต และการปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดานหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผูสอน การบริการของหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน และความพรอมของหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนบัณฑิตที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กันยายน 2550 ที่วิทยาเขตหาดใหญ จาก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 6,230 คน จําแนกเปน
ระดับปริญญาตรี 5,117 คน ปริญญาโท 1,070 คน และระดับปริญญาเอก 43 คน การเก็บรวบรวม
ขอมูล เจาหนาที่ของกองแผนงานเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ วิทยาเขตหาดใหญ การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญของความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยใช t-test ผลการวิจัยสรุปได 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. สถานภาพปจจุบัน จากผูตอบแบบสอบถาม 5,663 คน เปนผูมีงานทําแลว 4,134 คนหรือ
รอยละ 73.0 ศึกษาตอ 660 คนหรือรอยละ 11.7 และยังไมไดทํางาน 869 คน หรือรอยละ 15.3
ระดับปริญญาตรี เปนผูมีงานทําแลว 3,094 คนหรือรอยละ 69.4 ศึกษาตอ 635 คนหรือ
รอยละ 14.2 และยังไมไดทํางาน 731 คนหรือรอยละ 16.4 ซึ่งเมื่อเทียบอัตราการทํางานของบัณฑิตรุนป
การศึกษา 2549 กับรุนปการศึกษา 2548 พบวา ลดลงรอยละ 0.3 โดยมี 8 คณะที่บัณฑิตมีอัตราการ
ไดงานทําลดลง คณะที่มีอัตราการไดงานทําลดลงสูงกวาคณะอื่นๆ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ลดลง
รอยละ 10.1) สวนคณะอื่นลดลงรอยละ 0.5-5 และมี 10 คณะบัณฑิตมีอัตราการไดงานทําเพิ่มขึ้น โดย
คณะที่ไดงานทําเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 14 มี 3 คณะ ไดแก คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร
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(ภูเก็ต) และคณะศิลปกรรมศาสตร สวนคณะอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 1-8 สาขาวิชาที่ไดงานทํามากที่สุด 3
ลําดับแรกของคณะนั้นๆ ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาฝรั่งเศส คณะศึกษาศาสตรได
งานทําทุกคน สาขาวิชาเกาหลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดงานทํารอยละ 95.7 และสาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตรไดงานทํารอยละ 93.3
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง มีบัณฑิตที่ไดงานทํางานแลว 196 คนหรือรอยละ 76.6 สวน
ใหญหรือรอยละ 64.3 ทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน ภาคที่ทํางาน รอยละ 90.3 ทํางานในภาคใต
โดยครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 50.8 ทํางานในจังหวัดสงขลา มีเงินเดือนเฉลี่ย 9,616 บาท สาเหตุที่ไมพอใจใน
งานที่ทํา เนื่องจากคาตอบแทนต่ํา การนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับมาก เฉพาะบัณฑิตที่ยังไมได
ทํางาน มี 56 คนหรือรอยละ 21.9 มีสาเหตุสําคัญคือ รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 33 คน หางานทํา
ไมได 14 คน ยังไมประสงคจะทํางาน 6 คน และมีเหตุผลอื่น 3 ปญหาสําคัญของการหางานทํา ไดแก
ไมทราบแหลงงาน สอบเขาทํางานไมได และหางานที่ถูกใจไมได
ระดับปริญญาโท มีมหาบัณฑิตที่ทํางานแลว 813 คนหรือรอยละ 89.1 ประเภทงานที่ทํา
สวนใหญหรือรอยละ 63.1 ทํางานในสวนราชการ มีเงินเดือนเฉลี่ย 19,670 บาท (เพิ่มจากปที่ผานมา
1,136 บาท) สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา เนื่องจากระบบงานไมดี คาตอบแทนต่ํา และไมไดใชความรูที่
เรียนมา การนําความรูไปประยุกตใชไดในระดับมาก เฉพาะมหาบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน พบวา มีจํานวน
79 คนหรือรอยละ 8.6 ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน หางานทํา
ไมได และไมประสงคจะทํางาน
ระดับปริญญาเอก มีจํานวน 34 คน เปนผูมีงานทําแลว 31คนหรือรอยละ 91.2 ประเภทงานที่ทํา
เปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ 29 คน รัฐวิสาหกิจ 1 คน และพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 1
คน เงินเดือนเฉลี่ย 24,024 บาท และการนําความรูไปประยุกตใช ไดในระดับมากที่สุด มีผูที่ยังไมไดทํางาน 3
คน (รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 2 คน และยังหางานทําไมได 1 คน)
2. การสมัครงานและการทํางานของผูมีงานทํา บัณฑิตที่ทํางานแลว 3,094 คนหรือรอยละ
69.4 มีประเภทงานที่ทําสวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมากกวาประเภทอื่นๆ โดยมีสัดสวนของผูที่
ทํางานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อื่นๆ คิดเปน 6.7: 2.0 : 1.3 ภาคที่ทํางาน ทํางานในภาคใตสูงสุดหรือ
รอยละ 57.4 รองลงมา ทํางานในกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ 23.7 และทํางานกระจายอยูในภาคอื่นๆ
รอยละ 18.9 เฉพาะบัณฑิตที่ทํางานในภาคใต 1,776 คน รอยละ 35.9 ทํางานในจังหวัดสงขลา รอยละ
19.3 ทํางานในจังหวัดภูเก็ต โดยบัณฑิตที่ทํางานแลวทั้งหมดมีภูมิลําเนาเดิมอยูภาคใต จํานวน 2,668
คนหรือรอยละ 86.2 ของบัณฑิตที่ทํางานแลวซึ่งสูงกวาปที่ผานมารอยละ เงินเดือน ในภาพรวมบัณฑิตที่
ทํางานแลวไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 12,736 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 1,141 บาท โดยบัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร ยังคงไดรับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกวาคณะอื่นๆ (เฉลี่ย 17,705 บาท) คณะที่มีเงินเดือนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 8-19.8 มี 3 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะ
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วิทยาการสื่อสาร ความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหไดงาน ไดแก การใชคอมพิวเตอร และ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งคณะที่บัณฑิต เห็นวาการใชคอมพิวเตอรเปนความรูความสามารถที่ทําใหไดงานเกิน
กวารอยละ 70 ไดแก คณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร(ภูเก็ต) และคณะที่บัณฑิตเห็นวาภาษาตางประเทศเปนความรูความสามารถพิเศษที่ทําใหได
งานเกินกวารอยละ 70 ไดแก คณะอุตสาหกรรมบริการ การนําความรูไปประยุกตใช บัณฑิตไดนํา
ความรูไปประยุกตใชในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.66) โดยมีเพียง 3 คณะที่บัณฑิตสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดมากที่สุด ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
(คาเฉลี่ย 4.86, 4.75 และ 4.56) ระยะเวลาในการหางานทํา สวนใหญหรือรอยละ 94.9 บัณฑิตได
งานทําภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา ในจํานวนนี้ไดงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษารอยละ
31.0 โดยคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเกือบทุกคณะไดงานทันทีสูงกวาคณะอื่นๆ ลักษณะงานที่ทํา
กับสาขาที่สําเร็จการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 72.7 ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และรอยละ
27.3 งานที่ทําไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา โดยคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพทุกคณะไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
3. บัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน จากบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน 731 คนหรือรอยละ 16.4 ของ
บัณฑิตที่สํารวจ สวนใหญมีสาเหตุที่ยังไมไดทํางานเนื่องจาก รอฟงคําตอบจากหนวยงาน ยังไมประสงค
จะทํางาน และหางานทําไมได โดยคณะที่ยังไมไดงานทําสูงกวาคณะอื่นๆ ไดแก วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร
4. บัณฑิตที่ศึกษาตอ จากบัณฑิตที่ตองการศึกษาตอ 635 คนหรือรอยละ 14.2 ของบัณฑิตที่
สํารวจ ตองการศึกษาตอ ในภาพรวมใกลเคียงกับปที่ผานมา คณะที่บัณฑิตตองการศึกษาตอสูงกวา
คณะอื่นๆ ไดแก คณะนิติศาสตร (รอยละ 72.0) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 36.2) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (รอยละ 19.5) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 18.3) บัณฑิตที่ตองการศึกษาตอหรือ
รอยละ 65.8 ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และตองการศึกษาตอในสาขาวิชาใหมและสาขาวิชา
เดิมใกลเคียงกัน โดยมีเหตุผลที่ตองการศึกษาตอ เนื่องจากงานที่ทําตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี
ปญหาที่สําคัญในการศึกษาตอ คือ ขาดแคลนเงินทุน และมีขอมูลสถานที่ศึกษาไมเพียงพอ
5. ปญหาในการหางานทํา เกือบครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 49.3 บัณฑิตไมมีปญหาในการหางาน
ทํา และอีกครึ่งหรือรอยละ 48.7 มีปญหาในการหางานทํา เฉพาะบัณฑิตที่มีปญหาในการหางานทําใน
ภาพรวม พบวา เหมือนปที่ผานมา คือ หางานถูกใจไมได (รอยละ 35.7) ไมทราบแหลงงาน (รอยละ
24.2) และสอบเขาทํางานไมได (รอยละ 17.4)
สวนที 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. การประเมินตนเองของบัณฑิตใน 3 ประเด็น จากการประเมินตนเองของบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษา พบวา
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1.1 คุณสมบัติของบัณฑิต บัณฑิตประเมินตนเองวา มีคุณสมบัติสวนใหญอยูในระดับมาก
ยกเวน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะทางการบริหาร และภาษาอังกฤษ ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง และความรูภาษาที่ 3 (จีน,ฝรั่งเศส,ญี่ปุน,มาเลย) ที่บัณฑิตประเมินอยูในระดับคอนขางนอย
เมื่อเปรียบเทียบของคาเฉลี่ยระหวางกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลวและกลุมบัณฑิตที่ยังมิได
ทํางานในคุณสมบัติของตนเองทั้ง 13 ขอ พบวา เกือบทุกขอคาเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิตที่ทํางานแลว
มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของการประเมินตนเองของบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน และเมื่อทดสอบหาคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 8 ขอ ไดแก ทักษะทางคอมพิวเตอร
ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา ทักษะการเรียนรูสิ่งใหมๆ ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา ทักษะการ
ประยุ ก ต ใช ค วามรูใ นการทํ า งาน ความมีม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ทั ก ษะทางการบริห ารและบุ คลิ ก ภาพ และ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 1 ขอ ไดแก ภาษาอังกฤษ
1.2 คุณสมบัติที่องคกรหรือผูวาจางตองการจากบัณฑิต บัณฑิตประเมินวา องคกรหรือผู
วาจางตองการความมีมนุษยสัมพันธเปนลําดับแรก รองลงมา ตองการความรูความสามารถสาขาวิชาชีพ/
เอก และทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
1.3 การปรับปรุงคุณสมบัติตนเองหลังสําเร็จการศึกษา ในลําดับแรก บัณฑิตสวนใหญได
ปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองในดานการพัฒนาบุคลิกภาพ รองลงมา ไดศึกษาขอมูลงานดานอื่นที่ไมตรง
กับสาขาวิชา มองหาอาชีพอิสระ และพัฒนาภาษาตางประเทศ ซึ่งยังคงเหมือนในปที่ผานมา
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา การประเมินตนเองของบัณฑิตทั้ง 3 ประเด็น คือ
ประเมินคุณสมบัติของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา และการปรับปรุงตนเองหลังสําเร็จการศึกษา ใน
ภาพรวมยังคงเปนเหมือนปที่ผานมา ยกเวน การประเมินคุณสมบัติที่องคกรหรือผูจางงานตองการจาก
บัณฑิต ไดเปลี่ยนไปกลาวคือ ทักษะทางคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ เปนคุณสมบัติที่องคกร/ผูจาง
งานตองการจากบัณฑิตเปนลําดับตนๆ
2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา สวนใหญ
บัณฑิตพึงพอใจในระดับมากในดานผูสอน วิธีการสอน และหลักสูตร/สาขาวิชา (คาเฉลี่ย 4.01, 3.69
และ 3.56) และบัณฑิตพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ/
หองเรียนและอื่นๆ (คาเฉลี่ย 3.31 และ 3.15) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา บัณฑิตพึงพอใจ
ในระดับมากเพิ่มขึ้นในดานหลักสูตร/สาขาวิชา (ปที่ผานมาบัณฑิตพึงพอใจ) สวนดานอื่นๆ ในภาพรวม
ยังคงเหมือนเดิม แตคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานเพิ่มขึ้น และในรายคณะ พบวา มีบัณฑิต 11
คณะที่พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88-3.51) โดย 3 คณะแรกที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก คณะพยาบาล
ศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร สวนบัณฑิต 12 คณะที่เหลือมีความพึงพอใจ
(คาเฉลี่ย 3.48-3.09) โดย 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคณะอื่นๆ (คาเฉลี่ย 3.09-3.27) ไดแก คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) และคณะอุตสาหกรรมบริการ
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยัง
มิไดทํางาน ในการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน 43 ขอ พบวา
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่ทํางานแลว และบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 2 ขอ ไดแก เวลาที่เปดใหบริการของหองสมุด และเวลาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร และมี
1 ขอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การใหบริการของหองสมุด เมื่อพิจารณาใน
แตละดานและคณะสรุปไดดังนี้
2.1 ดานผูสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.01) และทั้ง 8 ขอบัณฑิตพึง
พอใจในระดับมากเชนกัน โดยบัณฑิตทุกคณะพึงพอใจตอผูสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41-3.66) มี 3
คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะ
ทันตแพทยศาสตร และ 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคณะอื่นๆ (คาเฉลี่ย 3.77-3.66) ไดแก คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต) และคณะอุตสาหกรรมบริการ
2.2 ดานวิธีการสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.69) และทั้ง 7 ขอบัณฑิตพึง
พอใจในระดับมากเชนกัน โดยบัณฑิตเกือบทุกคณะพึงพอใจวิธีการสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14-3.53)
มี 3 คณะแรกที่บัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาการสื่อสาร และ
คณะพยาบาลศาสตร และมี 3 คณะ ที่บัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 3.48-3.37) ไดแก คณะวิทยาการ
จัดการ คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต)
2.3 ดานหลักสูตร/สาขาวิชา ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.56) ทุกขอบัณฑิต
พึงพอใจมาก ยกเวน รูปแบบการเรียนการสอนที่บัณฑิตพึงพอใจ มีบัณฑิต 15 คณะที่พึงพอใจหลักสูตร/
สาขาวิ ช าในระดั บ มาก (ค า เฉลี่ ย 3.82-3.54) โดย 3 คณะแรกที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง ได แ ก คณะทั น ต
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 8 คณะ บัณฑิตพึง
พอใจ (คาเฉลี่ย 3.49-3.03) โดย 3 คณะหลังที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคณะอื่นๆ (คาเฉลี่ย 3.42-3.10) ไดแก
คณะวิทยาการจัดการ คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิศวกรรมศาสตร (ภูเก็ต)
2.4 ดานการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในภาพรวมบัณฑิตพึง
พอใจ (คาเฉลี่ย 3.31) และมี 2 ขอ ที่บัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก เวลาที่เปดบริการของหองสมุด และการ
ใหบริการของหองสมุด สวนที่เหลือ 14 ขอบัณฑิตพึงพอใจ และมีเพียง 3 คณะ ที่บัณฑิตพึงพอใจมาก
ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึง
พอใจ (คาเฉลี่ย 3.48-2.79) โดย 3 คณะหลังที่บัณฑิตพึงพอใจและมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคณะอื่นๆ (คาเฉลี่ย
3.07-2.79) ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร(ภูเก็ต) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะอุตสาหกรรมบริการ
2.5 ดานหองปฏิบัติการ/หองเรียนและอื่นๆ ในภาพรวมบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 3.15)
และทั้ง 10 ขอบัณฑิตพึงพอใจ และมีเพียง 3 คณะที่บัณฑิตพึงพอใจมาก ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร และคณะแพทยศาสตร สวนคณะที่เหลือบัณฑิตพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 3.36-2.72)
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และมี 3 คณะหลังที่บัณฑิตพึงพอใจและมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคณะอื่นๆ (คาเฉลี่ย 2.81-2.72) ไดแก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะศิลปกรรมศาสตร
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