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ข

คํานํา

รายงานนกัศกึษาเตม็เวลา ปการศกึษา 2545 มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาจาํนวนนกัศกึษาจรงิ
วิเคราะหจํานวนนกัศกึษาลงทะเบยีน จาํนวนหนวยกิตนักศึกษา  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และ
วเิคราะหสัดสวนของคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา สําหรับเปนสารสนเทศในการวางแผนและ
การบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหอัตรากําลัง
ของคณาจารยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงาน

งานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ สวนแผนงาน หวงัเปนอยางยิง่วารายงานนกัศกึษาเตม็เวลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545 ฉบับนี้    จะเปนประโยชนตอผูบริหารของ
มหาวทิยาลยั หนวยงานทีเ่กีย่วของ และผูสนใจทัว่ไป หากรายงานฉบบันีม้ขีอบกพรองประการใด
โปรดเสนอแนะความคดิเหน็อนัจะเปนประโยชนในการนาํมาปรบัปรุงและพฒันาการจดัทาํรายงานใน
คร้ังตอไปดวยจกัขอบพระคณุยิง่

ขอขอบคุณสวนสงเสริมวิชาการ ฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และฝาย
ผลิตเอกสารกลาง ศูนยบรรณสารและสือ่การศกึษา ทีท่าํใหรายงานฉบบันีม้คีวามสมบรูณและ
สําเรจ็ไดดวยดี

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน

สิงหาคม 2546



ค

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545

------------------------------------------------------------------------

การศึกษาขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545 มีวัตถุประสงค     
4 ประการ   ประการแรก  เพื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาจริงปการศึกษา 2545   ประการที่สอง เพื่อวิเคราะหจํานวน
นักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา 2545          ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหจํานวน
นกัศกึษาเตม็เวลา ปการศกึษา 2545 และประการสดุทาย เพือ่วเิคราะหสัดสวนของคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา
ปการศึกษา 2545 ประชากรทีศ่กึษาในครัง้นีค้อื นกัศกึษาลงทะเบยีนทัง้ระดบัปริญญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี และจํานวนคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งคณาจารยที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2545 วิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา โดย (1) FTES ระดบัปริญญาตรตีอปการศกึษา เทากบั จาํนวนหนวยกตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรทีัง้หมด
ในปการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 45 (2) FTES ระดบับณัฑติศึกษาตอปการศึกษา เทากับ จํานวนหนวยกิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปการศึกษานั้น ๆ หารดวย 30  (3) ปรับคา FTES ระดบับณัฑติศกึษาใหเปนระดบั
ปริญญาตร ีโดยคณูดวย 1.5 และ (4) คาํนวณสดัสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาจริง: ในปการศกึษา 2545 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารมีีนกัศกึษาจรงิรวม 5,318

คน เปนนักศึกษาจรงิระดบัปริญญาตร ี 4,878 คน และเปนนักศึกษาจริงระดบับณัฑติศกึษา 440 คน  โดยระดบั
ปริญญาตรเีปนนกัศกึษากลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรมากทีสุ่ด และเปนนกัศกึษาชัน้ปที ่ 1 มากทีสุ่ด สําหรบัระดบั
บณัฑติศกึษาเปนนกัศกึษาของสาํนกัวชิาวทิยาศาสตรมากทีสุ่ด  และเปนนกัศกึษาระดบัปริญญาโทมากกวา
ปริญญาเอก

2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา: ในปการศึกษา 2545 มีนักศึกษา
ลงทะเบียนรวม 69,534 คน เปนนักศึกษาลงทะเบียนระดับปริญญาตรี 68,010 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 1,524
คน โดยระดับปริญญาตรี กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด และสํานกัวชิาวศิวกรรม
ศาสตรใหบริการแกนกัศกึษาลงทะเบยีนมากทีสุ่ด สําหรบัระดบับณัฑติศกึษากลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีนัก
ศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด และสํานักวิชาวิทยาศาสตรใหบริการแกนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด

จากจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนคิดเปนจํานวนหนวยกิตนักศึกษาทั้งส้ิน 217,993    เปนหนวยกิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 211,943 และระดับบัณฑิตศึกษา 6,050 โดยระดับปริญญาตรี กลุมสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรมีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด และสํานักวิชาที่ใหบริการที่มีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด คือ
สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร สําหรบัระดับบัณฑิตศึกษา กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรมีจาํนวนหนวยกตินักศึกษามาก
ที่สุด และ สํานกัวชิาทีใ่หบริการทีมี่จาํนวนหนวยกตินกัศกึษามากทีสุ่ด คอื สํานกัวชิาวทิยาศาสตร



ง

3. ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา: จากจํานวนหนวยกิตนักศึกษาขางตน คิดเปนจํานวนนัก
ศึกษาเต็มเวลารวมทั้งส้ิน 5,012 คน เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี 4,710 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 303
คน โดยระดับปริญญาตรีกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด และสํานักวิชาที่ใหบริการที่
มีจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลามากทีสุ่ดคอื สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร สําหรบัระดบับณัฑติศกึษา กลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด และสํานักวิชาที่ใหบริการที่มีจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลามากทีสุ่ด  คอื
สํานกัวชิาวทิยาศาสตร

4. ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา:     สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษา
เต็มเวลาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปการศึกษา 2545  เทากับ 1:20.80 โดยในระดับ
ปริญญาตรีมีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 1:19.54 และสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมมีสัดสวน
คณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด  (1:27.52) ในขณะที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีสัดสวนคณาจารย
ตอนักศึกษาเต็มเวลานอยที่สุด (1:6.37)

ระดับบัณฑิตศึกษามีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 1:1.94  และสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรมีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด (1:2.58) ในขณะที่สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคมมีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลานอยที่สุด (1:0.98) โดยนักศึกษาเต็มเวลาจําแนกตามสํานักวิชา
ระดับการศึกษาและในภาพรวมไดดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
สํานักวิชา

คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2) คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2) คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2)

สววท. 60 1,314.25 1:21.90 56 111.60 1:1.99 60 1,425.84 1:23.76
สวทส. 48 1,321.14 1:27.52 25 24.45 1:0.98 48 1,345.57 1:28.03
สวทก. 34 216.69 1:6.37 28 72.30 1:2.58 34 288.99 1:8.50
สววศ. 92 1,757.46 1:19.10 47 94.15 1:2.00 92 1,851.62 1:20.13
สวพ. 7 100.31 1:14.33 - - - 7 100.31 1:14.33
รวม 241 4,709.84 1:19.54 156 302.50 1:1.94 241 5,012.35 1:20.80

หมายเหตุ  FTES ของระดับบัณฑิตศึกษาปรับคาเปนปริญญาตรีแลว
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บทที่ 1

บทนํา

ความนํา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย

เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดโครงสรางหลักสูตรในแตละสาขา
วิชาที่เปดสอนโดยคํานึงถึงความสําคัญ คือ เนนการจัดการศึกษาทั่วไปในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู
เรียน ทั้งในเชิงภูมิรู ภูมิปญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม เนนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงตางๆ การจัดการศึกษาในวิชาชีพใน
ลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ในรูปแบบสหกิจศึกษา ที่เปนการผสมผสานการเรียน
ในหองเรียนกับการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ และการผสมผสานระหวางศาสตรในลักษณะพหุ
วิทยาการในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางในการ
จัดหลักสูตรตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดการศึกษาในระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ
แบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ๆ ละ 13 สัปดาห คือ ประกอบดวยการเรียนการสอน 12 สัปดาห   สอบ
1 สัปดาห

จากลักษณะการจัดการศึกษาดังกลาว สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได
วิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เพื่อเปนสารสนเทศในการวางแผนและการบริหารจัดการใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ   และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหอัตรากําลังของคณาจารยให
สอดคลองกับภาระงาน

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาจริงปการศึกษา 2545
2. เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา

2545
3. เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545   
4. เพื่อวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545
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ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545
คร้ังนี้  ประชากรที่ศึกษาแบงเปน 2 กลุม คือ

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  1,   2   และ 3  ของปการศึกษา 2545
ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2545

นิยามศัพทเฉพาะ

นกัศกึษาจรงิ หมายถงึ จาํนวนนกัศกึษาทัง้หมดในปการศกึษานัน้ ๆ   ทีข้ึ่นทะเบยีนรกัษา
สถานภาพความเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

นักศึกษาลงทะเบียน หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแตละรายวิชาที่เปดสอน
(นักศึกษา  1 คน ลงทะเบียนไดมากกวา 1 รายวิชา)

นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students: FTES)  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่
ไดจากการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตาง ๆ โดยกําหนดใหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  1 คน คือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานในระบบไตรภาค ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียน 15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา หรือ 45 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา

- ระดบับัณฑติศกึษา ลงทะเบยีนเรยีน 10 หนวยกติตอภาคการศกึษา หรือ 30 หนวยกติตอ
ปการศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาเต็มเวลายังแสดงถึง ภาระงานสอนที่สํานักวิชา/สาขาวิชา สอนใหแก
นักศึกษาในแตละกลุมสาขาวิชา

หนวยกิตนักศึกษา (Students Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่สาขาวิชานั้นเปดสอน

สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง อาจารยหนึ่งคนจะตองรับผิดชอบภาระ
งานสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลากี่คน
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อักษรยอที่ใช
นศ. หมายถึง นักศึกษา
นก. หมายถึง จํานวนหนวยกิต
วศ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทก. หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทส. หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
อก. หมายถึง กลุมสาขาวชิาภาษาองักฤษ
วท. หมายถงึ กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร
สววท. หมายถงึ สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร
สวทส. หมายถงึ สาํนกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม
สวทก. หมายถงึ สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร
สววศ. หมายถงึ สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร
สวพ. หมายถงึ สาํนกัวชิาแพทยศาสตร



บทที่ 2

วิธีการศึกษา

การจัดทําขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ปการศึกษา  2545   มี
วัตถุประสงค  4 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาจริงปการศึกษา 2545 ประการที่
สอง เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา 2545
ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545  และประการสุดทาย    
เพื่อวิเคราะหสัดสวนของคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545 โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้

ประชากร

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คือ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่     
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3  ปการศึกษา 2545 โดยขอมูลของแตละภาคการ
ศึกษา เปนขอมูลหลังการเพิ่มรายวิชา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1/2545 เปนขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2545
ภาคการศึกษาที่ 2/2545 เปนขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2545
ภาคการศึกษาที่ 3/2545 เปนขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2546

2. คณาจารยของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีปการศกึษา 2545 เปนขอมูล ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2545 และคณาจารยบัณฑิตศึกษา เปนขอมูลที่มีคําสั่งแตงตั้งใหเปนคณาจารยบัณฑิต
ศึกษาถึงคําสั่งลาสุดในปการศึกษา  2545

การรวบรวมขอมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาจริง ไดจากงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน

2. ขอมูลจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ปการศึกษา 2545 ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดรับความอนุเคราะหจากฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนย
บริการการศึกษา
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3. ขอมูลจํานวนคณาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจากงานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน

4. ขอมูลจํานวนคณาจารยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดจากสวน
สงเสริมวิชาการ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา มีข้ันตอนดังนี้
1. คํานวณจํานวนหนวยกิตนักศึกษาแตละรายวิชา (Student Credit Hours: SCH) โดย

นําจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น ๆ คูณดวยจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน หลังจากนั้นจึงรวมแตละ
รายวิชาเปนสาขาวิชา และรวมสาขาวิชาเปนสํานักวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. คํานวณจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา (Full Time Equivalent Students: FTES)  ตามเกณฑ
ของการจดัการศกึษาระบบไตรภาค  ดังนี้

2.1 FTES ระดบัปริญญาตรี
2.1.1 FTES ระดบัปริญญาตรตีอปการศกึษา เทากบั จาํนวนหนวยกตินกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรทีัง้หมดในปการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 45
2.1.2 FTES ระดบัปริญญาตรตีอภาคการศกึษา เทากบั จาํนวนหนวยกตินกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรทีัง้หมดในภาคการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 15 (45/3)
2.2 FTES ระดบับัณฑติศกึษา

2.2.1 FTES ระดบับัณฑติศกึษาตอปการศกึษา เทากบั จาํนวนหนวยกตินกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรทีัง้หมดในปการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 30

2.2.2 FTES ระดบับัณฑติศกึษาตอภาคการศกึษา เทากบั จาํนวนหนวยกตินกั
ศึกษาระดับปริญญาตรทีัง้หมดในภาคการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 10 (30/3)

2.2.3 ปรับคา FTES ระดบับัณฑติศกึษาใหเปนระดบัปริญญาตร ีโดยคณูดวย 1.5

3. คํานวณสดัสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา

                                                          
 เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. (2543). รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 22 กุมภาพันธ

2543. คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสําเนา)
 ตัวหารในสูตร ใชเกณฑมาตรฐานการเทียบหนวยกิต คือ 4 หนวยกิตของระบบทวิภาค เทากับ 5 หนวยกิตของระบบไตรภาค ดังนั้น

ตัวหารในสูตรนักศึกษาเต็มเวลาระบบไตรภาคระดับปริญญาตรี เทากับ 36 X (5/4) = 45
 ตัวหารในสูตร ใชเกณฑมาตรฐานการเทียบหนวยกิต คือ 4 หนวยกิตของระบบทวิภาค เทากับ 5 หนวยกิตของระบบไตรภาค ดังนั้น

ตัวหารในสูตรนักศึกษาเต็มเวลาระบบไตรภาคระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 24 X (5/4) = 30
 เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. (2541). ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานของคณาจารยประจํา ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2541. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสําเนา)



บทที่ 3

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ปการศึกษา 2545         
มวีตัถปุระสงค 4 ประการ ประการแรก เพือ่ศึกษาจาํนวนนกัศกึษาจรงิ  ปการศกึษา 2545 ประการทีส่อง
เพื่อวิเคราะหนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา 2545 ประการที่สาม
เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545 และประการสุดทาย เพื่อวิเคราะหสัดสวน
ของคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545

การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา โดย
แบงการนาํเสนอเปน   4  ตอน  คือ ตอนแรก เปนการนาํเสนอจาํนวนนกัศกึษาจรงิปการศกึษา 2545
ตอนทีส่อง เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหจาํนวนนกัศกึษาลงทะเบยีนและจาํนวนหนวยกตินกัศกึษา
ปการศกึษา 2545 ตอนทีส่าม เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหนกัศกึษาเตม็เวลา ปการศกึษา 2545
และตอนสดุทาย   เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหสัดสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา ปการศกึษา
2545      โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 จํานวนนักศึกษาจริง ปการศึกษา 2545

การนําเสนอในตอนนี้แบงออกเปน   2   สวน   คือ     สวนแรก   เปนการนําเสนอจํานวน
นักศึกษาจริงระดับปริญญาตรีปการศึกษา   2545 และสวนที่สอง เปนการนําเสนอจํานวนนักศึกษา
จริงระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545    ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. นักศึกษาจริงระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2545

ในปการศกึษา 2545 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมจีาํนวนนกัศกึษาจรงิระดบัปริญญาตร ีเทา
กบั 4,878 คน จาํแนกตามกลุมสาขาวชิา และชัน้ปทีศึ่กษาไดดังนี้
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2. นักศึกษาจริงระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545

ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีจํานวนนักศึกษาจริงระดับบัณฑิต
ศึกษา  เทากับ 440 คน จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษาไดดังนี้

เมื่อจําแนกตามกลุม
สาขาวิชา พบวา เปนนักศึกษา
กลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร
มากที่สุด    สวนที่เหลือเปนนกั
ศึกษากลุมสาขาวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศ
และสาธารณสขุศาสตร

69.48

14.06
8.96 7.50
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50.00
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70.00

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

รอยละ

กลุมสาขาวิชา

เมือ่จาํแนกตามสาํนกัวชิา
พบวา      เปนนักศึกษาสํานักวิชา
วิทยาศาสตรมากที่สุด   รองลงมา
คือ     สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยกีารเกษตรตามลาํดบั
สําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มนีกัศกึษาจรงิระดับบัณฑติศกึษา
นอยที่สุด

33.18

6.59

27.73

32.50

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร
สํานักวิชา

รอยละ

เมื่อจําแนกตามชั้นปที่
ศึกษา  พบวา เปนนกัศกึษาชัน้ป
ที ่1 มากทีสุ่ด รองลงมาคือ ชั้นป
ที่ 4, 2 และ 3 ตามลาํดบั

รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 1

35.65

20.73

15.23

28.39

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

รอยละ

ช้ันปที่ศึกษา
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา
ปการศึกษา 2545

การนําเสนอในตอนนี้แบงออกเปน   2   สวน   คือ     สวนแรก   เปนการนําเสนอผลการ
วิเคราะหจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน ปการศกึษา   2545    ทัง้ระดบัปริญญาตรแีละระดบับัณฑติ
ศึกษา และสวนทีส่อง เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหหนวยกตินกัศกึษา ปการศกึษา 2545    ทัง้ระดบั
ปริญญาตรแีละระดบับัณฑติศกึษา โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้

1. ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน ปการศึกษา 2545

1.1 นักศึกษาลงทะเบียนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2545

ในปการศึกษา 2545  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ รวม
68,010 คน จาํแนกตามสาํนกัวชิาทีใ่หบริการ และกลุมสาขาวชิาทีรั่บบริการไดดังนี้

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา        เปนนกัศกึษาระดบัปริญญาโท
มากกวาปริญญาเอก โดยระดบัปริญญาโท
เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่2     มากกวาชัน้ปที ่1
และระดบัปริญญาเอกเปนนกัศกึษาชัน้ป
ที ่3 มากทีสุ่ด รองลงมาคือ ชัน้ปที ่1 และ
2 ตามลาํดบั

รายละเอียดจําแนกตามสาขา
วชิาดไูดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 2

19.32

39.32

11.82

9.54
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ปริญญาโท ปริญญาเอก

ป 3
ป 2
ป 1

ระดับการศึกษา

รอยละ
58.64

41.36

เมือ่พจิารณาสาํนกัวชิาทีใ่ห
บริการ พบวา สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร
ใหบริการแกนักศึกษาลงทะเบียนมากที่
สุด รองลงมาคอื  สํานกัวชิาวทิยาศาสตร
และสาํนกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม    สําหรบั
สํานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร        และ
สํานกัวชิาแพทยศาสตรใหบริการนอยถงึ
นอยทีสุ่ด

29.70 28.89
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สววท. สวทส. สวทก. สววศ. สวพ.

รอยละ

สํานักวิชา
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1.2 นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545

ในปการศึกษา 2545  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ รวม
1,524 คน จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการ และกลุมสาขาวิชาที่รับบริการไดดังนี้

เมื่อพิจารณากลุมสาขาวิชา
ที่รับบริการ พบวา       กลุมสาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตรมนีกัศกึษาลงทะเบยีน
มากที่สุด   สวนที่เหลือเปนกลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาธารณสุขศาสตร

รายละเอยีดเพิม่เตมิดูไดจาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 3

66.19

15.32

9.16 9.33
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วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

รอยละ

กลุมสาขาวิชา

32.35

8.40

27.95

31.30
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สววท. สวทส. สวทก. สววศ.

เมื่อพิจารณาสํานักวิชาที่ใหบริการ
พบวา  สํานักวิชาวิทยาศาสตรใหบริการแก
นักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาคือ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   และสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรตามลําดับ     สําหรับ
สํานกัวชิาเทคโนโลยสัีงคมใหบริการนอยทีสุ่ด

รอยละ

สํานักวิชา

31.36 32.28
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วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร

เมื่อพิจารณากลุมสาขาวิชาที่รับ
บริการ  พบวา     กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตรมีนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด
รองลงมาคอื กลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร
และวิทยาศาสตร      สําหรับกลุมสาขาวิชา
ภาษาองักฤษมนีกัศกึษาลงทะเบยีนนอยทีสุ่ด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก ข ตารางที่ 4

รอยละ

กลุมสาขาวิชา
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2. ผลการวิเคราะหหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา 2545

2.1 ผลการวิเคราะหหนวยกิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2545

จากจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2545 เมื่อคํานวณ
จํานวนหนวยกิตนักศึกษา พบวา เปนหนวยกิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 211,943
จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการ และกลุมสาขาวิชาที่รับบริการไดดังนี้

เมื่อจําแนกตามสํานักวิชาที่ให
บริการ พบวา       สํานักวิชาที่ใหบริการที่มี
จํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด      คือ
สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร     รองลงมาคือ
สํานกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม   และสาํนกัวชิา
วทิยาศาสตรตามลาํดบั   สําหรบัสํานกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร และสํานกัวชิาแพทย
ศาสตรใหบริการนอยถงึนอยทีสุ่ดตามลาํดบั

สววศ.
37.31%

สวทส.
28.05%

สววท.
27.90%

สวทก.
4.60%

สวพ.
2.13%

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา
วิชาที่รับบริการ พบวา       กลุมสาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตรมจีาํนวนหนวยกตินกัศกึษา
มากทีสุ่ด สวนทีเ่หลอืเปนหนวยกตินกัศกึษา
ของกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข
ศาสตร ตามลําดับ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 5 และรายละเอียด
จําแนกตามรายวิชาภาคการศึกษาที่
1/2545, 2/2545 และ 3/2545 ดูไดจาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 6 - 8

วศ.
68.28%

ทก.
14.12%

ทส
9.38%

สธ
8.22%
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2.2 ผลการวิเคราะหหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545

จากจาํนวนนกัศกึษาลงทะเบยีนระดบับัณฑติศกึษาในปการศกึษา 2545    เมือ่คํานวณ
จํานวนหนวยกิตนักศึกษา พบวา เปนหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 6,050
จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการ และกลุมสาขาวิชาที่รับบริการไดดังนี้

เมื่อจําแนกตามสํานักวิชา
ทีใ่หบริการ พบวา สํานกัวชิาทีใ่หบริการ
ที่มีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด
คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร   รองลงมา
คือ สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร     และ
เทคโนโลยกีารเกษตร         ตามลําดับ
สําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยสัีงคมมี
จํานวนหนวยกิตนักศึกษานอยที่สุด

สววท.
36.89%

สวทส.
8.08%

สวทก.
23.90%

สววศ.
31.12%

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา
วิชาที่รับบริการ    พบวา     กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร  มีจํานวนหนวยกิตนักศึกษา
มากที่สุด     รองลงมาคือ    กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ตามลําดับ     สําหรับกลุมสาขาวิชาภาษา
อังกฤษมจีาํนวนหนวยกตินกัศกึษานอยทีสุ่ด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 9  และรายละเอียด
จําแนกตามรายวิชาภาคการศึกษาที่
1/2545,  2/2545  และ  3/2545 ดูไดจาก
ภาคผนวก ข ตารางที่ 10 - 12
วท.
32.79%

อก.
7.98% ทก.

28.02%

วศ.
31.21%
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545

การนําเสนอในตอนนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนการนําเสนอผลการ
วิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี สวนที่สอง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา และสวนสุดทาย เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (รวมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี

ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักศึกษาจริงระดับปริญญาตรี
จํานวน 4,878 คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students: FTES)
จํานวน 4,710 คน จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการ และกลุมสาขาวิชาที่รับบริการไดดังนี้

และ

เมื่อจําแนกตามสํานักวิชาที่ให
บริการ พบวา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด  รอง
ลงมาคือ         สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
และวิทยาศาสตรตามลําดับ  สําหรับสํานัก
วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร และแพทยศาสตร

27.90 28.05

4.60

37.31

2.13

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

สววท. สวทส. สวทก. สววศ. สวพ.

รอยละ

68.28

14.12
9.38 8.22

0.00
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30.00
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50.00

60.00

70.00

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

รอยละ
สํานักวิชา
 มีนักศึกษาเต็มเวลานอยถึงนอยที่สุดตาม
ลําดบั

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา
วิชาที่รับบริการ พบวา กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลามากที่สุด     สวนที่เหลือเปน
นักศึกษาเต็มเวลาของกลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสาร
สนเทศ  และสาธารณสุขศาสตรตาม
ลําดับ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ค ตารางที่ 13


กลุมสาขาวิชา
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2. ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา

ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักศึกษาจริงระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 440 คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา จํานวน  302.50 คน จําแนกตามสํานักวิชาที่ให
บริการ และกลุมสาขาวิชาที่รับบริการไดดังนี้

เมื่อจาํแนกตามสาํนกัวชิาทีใ่ห
บริการ  พบวา  สํานกัวชิาวิทยาศาสตร
มจีาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลามากทีสุ่ด
รองลงมาคอื สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยกีารเกษตรตามลําดับ
สําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยสัีงคมมี
จาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลานอยทีสุ่ด

36.89

8.08

23.90

31.12

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

สววท. สวทส. สวทก. สววศ.

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ที่รับบริการ     พบวา     กลุมสาขาวิชา
วทิยาศาสตรมจีาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา
มากที่สุด  รองลงมาคือ  กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร    และเทคโนโลยีการ
เกษตรตามลําดับ     สําหรับกลุมสาขา
วิชาภาษาอังกฤษมีนักศึกษาเต็มเวลา
นอยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ค ตารางที่ 14

31.21

28.02

7.98

32.79
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วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

รอยละ

สํานักวิชา

รอยละ

กลุมสาขาวิชา
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3. ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา (รวมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

ในปการศกึษา 2545 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีมนีกัศกึษาจรงิทัง้ระดบัปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 5,318 คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 5,012 คน
(ปรับคาระดับบัณฑิตศึกษาเปนปริญญาตรีแลว) จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการและกลุมสาขา
วิชาที่รับบริการไดดังนี้

26.22

2.23

26.36

0.49

4.32

1.44

35.06

1.88
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สววท. สวทส. สวทก. สววศ. สวพ.

บัณฑิตศึกษา

ปริญญาตรี

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา
วิชาที่รับบริการ   พบวา  กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีจํานวนนกัศกึษาเตม็
เวลามากทีสุ่ด รองลงมาคือ  กลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดจําแนกตาม
สาขาวชิาดไูดจากภาคผนวก ค  ตารางที่
15

เมื่อจาํแนกตามสาํนกัวชิาที่
ใหบริการ พบวา สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร
มจีาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลามากทีสุ่ด  รอง
ลงมาคอื     สํานกัวชิาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยสัีงคม  เทคโนโลยกีารเกษตร
และแพทยศาสตรตามลําดับ
รอยละ
64.16

1.88

13.27
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545

1. ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 241

คน เปนคณาจารยของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมากที่สุด รองลงมาคือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร และแพทยศาสตรตามลําดับ

เมือ่วเิคราะหสัดสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลาระดบัปริญญาตร ี พบวา สํานกัวชิา
ทีม่สัีดสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลาระดบัปริญญาตรมีากทีสุ่ด คือ สํานกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม
รองลงมา คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร
ตามลําดับ ผลการวเิคราะหสัดสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลาระดบัปริญญาตร ี มรีายละเอยีด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่  1 สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2545 จําแนก
ตามสํานักวิชาที่ใหบริการ

สํานักวิชาที่ใหบริการ จํานวนคณาจารย FTES คณาจารย : FTES
วิทยาศาสตร 60 1,314.25 1:21.90
เทคโนโลยีสังคม 48 1,321.14 1:27.52
เทคโนโลยีการเกษตร 34 216.69 1:6.37
วิศวกรรมศาสตร 92 1,757.46 1:19.10
แพทยศาสตร 7 100.31 1:14.33

รวม 241 4,709.84 1:19.54

2. ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งให

เปนคณาจารยบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 156 คน  โดยเปนคณาจารยของสํานักวิชาวิทยาศาสตร
มากที่สุด รองลงมาคือ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   เทคโนโลยีการเกษตร  และเทคโนโลยีสังคม
ตามลําดับ

                                                          
 เทคโนโลยสุีรนาร,ี มหาวทิยาลยั. (2546). คณาจารยบัณฑติศึกษา ณ วนัที ่19 สิงหาคม 2546. สวนสงเสรมิวชิาการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร.ี (อดัสําเนา)
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เมื่อวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา สํานัก
วิชาที่มีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุดคือ สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร รองลงมา คือ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสังคม ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่  2 สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545
จําแนกตามสํานักวิชาที่ใหบริการ

สํานักวิชาที่ใหบริการ จํานวนคณาจารย FTES คณาจารย : FTES
วิทยาศาสตร 56 111.60 1:1.99
เทคโนโลยีสังคม 25 24.45 1:0.98
เทคโนโลยีการเกษตร 28 72.30 1:2.58
วิศวกรรมศาสตร 47 94.15 1:2.00

รวม 156 302.50 1:1.94

3. ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมด
ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 241

คน เปนคณาจารยของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมากที่สุด รองลงมาคือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร และแพทยศาสตรตามลําดับ

เมื่อวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (รวมระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษา) พบวา สํานักวิชาที่มีสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด คือ สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม รองลงมา คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตรตามลําดับ ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (รวมระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) มีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที ่ 3 สัดสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา ปการศกึษา 2545 จาํแนกตามสาํนกัวชิาใหบริการ
สํานักวิชาที่ใหบริการ จํานวนคณาจารย FTES คณาจารย : FTES

วิทยาศาสตร 60 1,425.84 1:23.76
เทคโนโลยีสังคม 48 1,345.57 1:28.03
เทคโนโลยีการเกษตร 34 288.99 1:8.50
วิศวกรรมศาสตร 92 1,851.62 1:20.13
แพทยศาสตร 7 100.31 1:14.33

รวม 241 5,012.35 1:20.80



บทที่ 4

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ปการศึกษา 2545         
มีวัตถุประสงค 4 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาจริงและนักศึกษาลงทะเบียน
ปการศึกษา 2545 ประการที่สอง เพื่อวิเคราะหจํานวนหนวยกิตนักศึกษา ปการศึกษา 2545
ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545   และประการสุดทาย    
เพื่อวิเคราะหสัดสวนของคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2545

การศกึษาครัง้นีป้ระชากรทีศึ่กษาคอื นกัศกึษาลงทะเบยีนทัง้ระดบัปริญญาตรแีละระดบับัณฑติ
ศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในปการศึกษา 2545 และจํานวนคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา
คํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา โดย (1) FTES ระดบัปริญญาตรตีอปการศกึษา เทากบั จาํนวน
หนวยกตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรทีัง้หมดในปการศกึษานัน้ ๆ หารดวย 45 (2) FTES ระดบับัณฑติ
ศึกษาตอปการศึกษา เทากับ จํานวนหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา
นั้น ๆ หารดวย 30  (3) ปรับคา FTES ระดบับัณฑติศกึษาใหเปนระดบัปริญญาตร ีโดยคณูดวย 1.5 และ
(4) คํานวณสดัสวนคณาจารยตอนกัศกึษาเตม็เวลา

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาจริง: ในปการศกึษา 2545 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมนีกัศกึษาจรงิ

รวม 5,318 คน โดยสรุปแตละระดับไดดังนี้ (1) ระดับปรญิญาตร ี นกัศกึษาจรงิระดบัปริญญาตรี
4,878 คน เปนนักศึกษากลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรมากที่สุด และเปนนกัศกึษาชัน้ปที ่1 มากทีสุ่ด
และ (2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดบับัณฑติศกึษา 440 คน เปนนักศึกษาสํานักวิชาวิทยาศาสตรมาก
ที่สุด เปนนกัศกึษาระดบัปริญญาโทมากกวาปริญญาเอก โดยระดบัปริญญาโท เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่ 2
มากกวาชัน้ปที ่1 และระดบัปริญญาเอกเปนนกัศกึษาชัน้ปที ่3 มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ชัน้ปที ่1 และ 2
ตามลาํดบั

2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนและจํานวนหนวยกิตนักศึกษา: ในปการศึกษา
2545 มีนักศึกษาลงทะเบียนรวม 69,534 คน โดยสรุปแตละระดับไดดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี มี
นักศึกษาลงทะเบียนระดับปริญญาตรี 68,010 คน โดยกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีนักศึกษาลง
ทะเบียนมากที่สุด สวนที่เหลือเปนกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสา
ธารณสุขศาสตร สําหรับการใหบริการของสํานักวิชาตาง ๆ นั้นสาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรใหบริการแก
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นกัศกึษาลงทะเบยีนมากทีสุ่ด รองลงมาคอื สํานกัวชิาวทิยาศาสตร สํานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร และ
สํานกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม สําหรบัสํานกัวชิาแพทยศาสตรใหบริการนอยทีสุ่ด และ (2) ระดับบณัฑติ
ศกึษา มีนักศึกษาลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 1,524 คน โดยกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มีนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร สวน
กลุมสาขาวชิาภาษาองักฤษมนีกัศกึษาลงทะเบยีนนอยทีสุ่ด  สําหรบัการใหบริการของสาํนกัวชิาตาง ๆ
นั้น สํานักวิชาวิทยาศาสตรใหบริการแกนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาคือ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรและสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สําหรับสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมใหบริการ
นอยที่สุด

จากจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนในปการศึกษา 2545 คิดเปนจํานวนหนวยกิตนักศึกษา
ทั้งสิ้น 217,993 โดยสรุปแตละระดับไดดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี จากจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรี 68,010 คน คิดเปนหนวยกิตนักศึกษา เทากับ 211,943  โดยกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด สวนที่เหลือเปนหนวยกิตนักศึกษาของกลุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขศาสตรตามลําดับ สําหรับการ
ใหบริการของสํานักวิชาตาง ๆ นั้น สํานักวิชาที่ใหบริการที่มีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด คือ
สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร รองลงมาคอื สํานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศ
สาธารณสขุศาสตร และแพทยศาสตรตามลําดับ และ (2) ระดับบัณฑิตศึกษา จากจํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนระดับบัณฑติศกึษา 1,524 คน คิดเปนหนวยกตินกัศกึษา เทากบั 6,050 โดยกลุมสาขา
วชิาวทิยาศาสตรมจีาํนวนหนวยกตินักศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร และกลุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามลําดับ  สําหรับการใหบริการของสํานัก
วชิาตาง ๆ นัน้ สํานกัวชิาทีใ่หบริการทีม่จีาํนวนหนวยกตินกัศกึษามากทีสุ่ด คือ สํานกัวชิาวทิยาศาสตร
รองลงมาคอื สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร  เทคโนโลยกีารเกษตร และเทคโนโลยสัีงคมตามลําดับ

3. ผลการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา: จากจํานวนหนวยกิตนักศึกษาขางตน คิดเปน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลารวมทั้งสิ้น 5,012 คน โดยสรุปแตละระดับไดดังนี ้  (1) ระดับปรญิญาตรี
จากจํานวนหนวยกิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 211,943 คิดเปนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 4,710
คน โดยกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด สวนที่เหลือเปนนักศึกษาเต็ม
เวลาของกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขศาสตรตาม
ลําดับ สําหรับการใหบริการของสํานักวิชาตาง ๆ นั้น สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตรมจีาํนวนนกัศกึษาเตม็
เวลามากทีสุ่ด รองลงมาคอื สํานกัวชิาเทคโนโลยสัีงคม  วิทยาศาสตร เทคโนโลยกีารเกษตร และ
แพทยศาสตรตามลําดับ และ (2) ระดับบัณฑิตศึกษา จากจํานวนหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา 6,050 คิดเปนนกัศกึษาเตม็เวลา 303 คน โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรมีจํานวนนักศึกษา
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เต็มเวลามากที่สุด รองลงมาคือ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร และภาษา
อังกฤษตามลําดับ สําหรับการใหบริการของสํานักวิชาตาง ๆ นั้น สํานกัวชิาวทิยาศาสตรมนีกัศกึษา
เตม็เวลามากทีสุ่ด  รองลงมาคอื สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร และเทคโนโลยกีารเกษตรตามลําดับ สวน
สํานักวิชาเทคโนโลยสัีงคมมจีาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลานอย

4. ผลการวิเคราะหสัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา: สัดสวนคณาจารยตอนัก
ศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปการศึกษา 2545  สรุปแตละระดับการศึกษา
และในภาพรวมไดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

สํานักวิชา
คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2) คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2) คณาจารย (1) FTES (2) (1) : (2)

สววท. 60 1,314.25 1:21.90 56 111.60 1:1.99 60 1,425.84 1:23.76
สวทส. 48 1,321.14 1:27.52 25 24.45 1:0.98 48 1,345.57 1:28.03
สวทก. 34 216.69 1:6.37 28 72.30 1:2.58 34 288.99 1:8.50
สววศ. 92 1,757.46 1:19.10 47 94.15 1:2.00 92 1,851.62 1:20.13
สวพ. 7 100.31 1:14.33 - - - 7 100.31 1:14.33
รวม 241 4,709.84 1:19.54 156 302.50 1:1.94 241 5,012.35 1:20.80
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นางสาวจิตตานันท  ติกุล วิเคราะหขอมูล/เขียนและพิมพรายงาน

ปที่พิมพ 2546

จํานวนที่ผลิต 15  เลม

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4052-3, 0-4422-4057;  โทรสาร 0-4422-4050
Homepage: http://www.sut/ac/th E-mail: plandiv@ccs.sut.ac.th; jittanan@ccs.sut.ac.th

http://www.sut/ac/th
mailto:plandiv@ccs.sut.ac.th
mailto:jittanan@ccs.sut.ac.th
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