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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน

ง

คํานํา
รายงานนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546
เปนการศึกษาขอมูลจากระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผล
การคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
และเพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง เพื่อประโยชนในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ตอไป
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูบ ริหารของมหาวิทยาลัย หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และผูส นใจทัว่ ไป หากรายงานฉบับนีม้ ขี อ บกพรอง
ประการใด โปรดเสนอแนะความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํา
รายงานในครัง้ ตอไปดวยจักขอบพระคุณยิง่
ขอขอบคุณฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และฝายผลิตเอกสารกลาง ศูนยบรรณสาร
และสือ่ การศึกษา รวมทัง้ หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของเปนอยางยิง่ ทีท่ าํ ใหรายงานฉบับนีม้ คี วามสมบูรณ
และสําเร็จไดดวยดี

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน
สิงหาคม 2546

ค

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 มีวัตถุประสงค 3
ประการ ประการแรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 ประการที่สอง
เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 และประการสุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลัง
ของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ อง ปการศึกษา 2546 การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน โดยเปนนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน และนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชในการ
ศึกษาครั้งนี้คือ ระเบียนประวัตินกั ศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาปริญญาตรีที่ 2 รวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาทีม่ ารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics)
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีรบั นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีแรกเขาศึกษา
โดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยการใหโควตา (โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด
และโควตากีฬา) พบวา มีนกั ศึกษามารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 617 คน และผลการคัดเลือก
ผานทบวงมหาวิทยาลัย พบวา มีนกั ศึกษามารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 907 คน รวมทัง้ สิน้
1,524 คน คิดเปนรอยละ 79.38 ของเปาหมายการรับ (1,920 คน)
จากจํานวนผูส มัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2546 ทัง้ หมด (ทัว่ ประเทศ)
มีผสู มัครเลือกสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมากทีส่ ดุ เปนอันดับที่ 1 จาก 5 คณะทีม่ ผี ู
เลือกมากทีส่ ดุ และผูส มัครสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเปนอันดับที่ 4 โดยผูส มัครแตละกลุม สาขา
วิชามีคะแนนสูงสุด ต่าํ สุด เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน รอยละของคะแนนสูงสุด ลําดับของคะแนนสูงสุดเทียบกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอืน่ และอัตราการแขงขัน โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้
กลุมสาขาวิชา

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

วศ.
ทก. (พ.,ส.)
ทก. (อ.)
ทส. (ว.)
ทส. (ศ.)
สธ.

283.99
218.15
314.96
325.76
304.01
383.89

173.80
143.66
180.86
250.58
271.32
315.57

188.83
182.61
205.76
277.58
281.47
329.25

13.01
19.06
24.06
20.70
9.55
11.20

% ของ
คะแนน
สูงสุด
51.12
39.27
56.69
39.27
56.69
49.36

ลําดับที∗่
32
16
2
11
3
6

จํานวน
สาขา
วิชา
66
23
10
12
12
7

จํานวน
ม/ส

อัตราการ
แขงขัน

20
15
9
6
6
6

3.32:1
4.26:1
5.89:1
4.95:1
9.83:1
6.79:1

หมายเหตุ ∗ ลําดับที่ เปนลําดับทีเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทีม่ สี าขาวิชาทีส่ อดคลองกับแตละกลุม สาขาวิชาของ มทส

ง
2. ผลการวิเคราะหขอ มูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,524 คน สวนใหญเปนเพศชายมาก
กวาเพศหญิง อายุนอยที่สุด 17 ป มากที่สุด 23 ป และอายุเฉลี่ย 18.44 ป มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นับถือ
ศาสนาพุทธ ภูมลิ าํ เนาตามทะเบียนบานอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ ในขณะทีเ่ รียนที่ มทส สวนใหญ
อาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใชจายสวนตัวอยูระหวาง 2,501 –
3,000 บาท สวนใหญจบการศึกษาในปการศึกษา 2546 จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมาจากจังหวัด
นครราชสีมามากทีส่ ดุ เกือบทัง้ หมดใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขาศึกษา คะแนน
เฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 – 3.49 GPA สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 3.94, 1.16, 2.96 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานทบวงมหาวิทยาลัย
สวนใหญสมัครเปนครั้งแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 1 โดยนักศึกษากลุมนี้บางสวน
เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน
แหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาสวนใหญมาจากบิดา
มารดา สถานภาพของบิดามารดาสวนใหญสมรสและอยูด ว ยกัน ทัง้ บิดาและมารดาสวนใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา อาชีพรับราชการ/ขาราชการบํานาญ และมีรายไดตา่ํ กวา 5,001 บาท สําหรับผูอ ปุ การะสวนใหญ
มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา อาชีพรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน รายไดอยูร ะหวาง 5,001 –
10,000 บาท สวนใหญเปนบุตรคนแรก จากจํานวนพีน่ อ งรวมบิดามารดาทีม่ ชี วี ติ อยูท งั้ หมดรวมทัง้ ตนเอง 2 คน และ
กําลังศึกษาอยูท งั้ สองคน
3. ผลการวิเคราะหขอ มูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ อง
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง ทั้ง 2 คน เปนเพศชาย อายุ 23 และ 24 ป ตามลําดับ มีเชื้อชาติ
และสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย ในขณะ
ศึกษาพักอยูกับญาติและอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และมีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉลี่ยประมาณ
3,000 บาทตอเดือน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) แตกตางกันดังนี้ คนแรก จบการศึกษา
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วิศวกรรมขนสง) คนที่สอง จบการศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.24 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ทั้งนี้ ทั้งสองคนดังกลาว
มีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจากบิดามารดา สถานภาพของบิดามารดาของทั้ง 2 คน สมรสและ
อยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง
ทั้ง 2 คน แตกตางกัน ดังนี้ คนแรก บิดาและมารดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการครู
มีรายไดตอเดือนเทากับ 25,500 และ 20,320 บาทตามลําดับ คนที่สอง บิดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
อนุปริญญา อาชีพพนักงานธนาคาร มีรายไดตอ เดือนเทากับ 20,000 บาท และมารดาเปนแมบา น ทัง้ 2 คน เปนบุตร
คนแรกของครอบครัว และมีพนี่ อ งรวมบิดามารดา(รวมทัง้ ตนเอง) จํานวน 2 คน และ 3 คน ตามลําดับ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษา โดยการใหโควตาและ
การสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย สําหรับปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาใหม
เปนรุนที่ 11 โดยกําหนดวิธีการรับนักศึกษา สาขาที่เปดรับ และเปาหมายการรับนักศึกษา ดังนี้
1. วิธีการรับนักศึกษา แบงเปน 2 วิธี คือ
1.1 โควตา เปนการใหโควตาโดยไมมีการสอบขอเขียนแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตางๆ ทั่วประเทศ มีเปาหมายการรับรอยละ 80 ของจํานวนเปาหมายการรับนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรก ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.1.1 โควตาโรงเรียน เปนการจัดสรรใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 5 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ และภาค
ตะวันออก 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เปาหมายการรับรอยละ 25 ของจํานวน
เปาหมายการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
1.1.2 โควตาจังหวัด เปนการจัดสรรใหกบั โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกจังหวัดในภาคตาง ๆ ทัว่
ประเทศ ยกเวน 8 จังหวัด ทีไ่ ดรบั โควตาโรงเรียนแลว เปาหมายการรับรอยละ 55 ของจํานวนเปาหมาย
การรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โดยจัดสรรใหกับ
(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รอยละ 25
(2) ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ และภาคใต ภาคละรอยละ 10
รวมทั้งสิ้นเปนรอยละ 30
กรณีการรับนักศึกษาโดยวิธโี ควตา หากไดนกั ศึกษาไมครบตามจํานวนทีป่ ระกาศรับ
ก็จะนําจํานวนที่ขาดไปสมทบกับจํานวนที่ประกาศรับโดยการสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย
(entrance)
1.1.3 โควตากีฬา
เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความ
สามารถทางดานกีฬาสูงและมีผลการเรียนดี ไดศึกษาวิชาชีพชั้นสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยพิจารณาจากชนิดกีฬา 8 ประเภท ไดแก ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง เซปกตะกรอ
หมากกระดาน บาสเกตบอล และกรีฑา
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1.2 การสอบคัดเลือก (entrance) ดําเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายในการรับ
นักศึกษาดวยวิธีการสอบคัดเลือกรอยละ 20 ของจํานวนเปาหมายการรับนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด
2. สาขาวิชาที่เปดรับ
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเขา
ศึกษาใน 4 กลุมสาขาวิชา รวม 21 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุมสาขาวิชาและสาขาวิชาที่เปดรับนักศึกษา
กลุมสาขาวิชา
สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร
1. เทคโนโลยีธรณี
2. วิศวกรรมการผลิต
3. วิศวกรรมเกษตร
4. วิศวกรรมขนสง
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมเครื่องกล
8. วิศวกรรมเซรามิก
9. วิศวกรรมพอลิเมอร
10. วิศวกรรมไฟฟา
11. วิศวกรรมโทรคมนาคม
12. วิศวกรรมโยธา
13. วิศวกรรมโลหการ
14. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
15. วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีการเกษตร
16. เทคโนโลยีการผลิตพืช
17. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
18. เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19. วิทยาการสารสนเทศ
สาธารณสุขศาสตร
20. อนามัยสิ่งแวดลอม
21. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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3. เปาหมายการรับนักศึกษา
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาจําแนก
ตามวิธีการรับเขาศึกษา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 เปาหมายการรับนักศึกษา จําแนกตามวิธีการรับเขาศึกษา
วิธีการรับเขาศึกษา
จํานวน (คน)
โควตา
โควตาโรงเรียน
480
โควตาจังหวัด
1,056
โควตากีฬา∗
รวม
1,536
สอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย
384
รวมทั้งสิ้น
1,920
หมายเหตุ ∗ รวมจํานวนรับอยูในโควตาทั้งหมด
ตารางที่ 3 เปาหมายการรับนักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา
จํานวน (คน)
วิศวกรรมศาสตร
1,350
เทคโนโลยีการเกษตร
240
150
เทคโนโลยีสารสนเทศ∗
สาธารณสุขศาสตร
180
รวมทั้งสิ้น
1,920
หมายเหตุ ∗ (วิทย = 75 คน, ศิลป = 75 คน)

รอยละ
25.00
55.00
80.00
20.00
100.00

รอยละ
70.31
12.50
7.81
9.38
100.00

4
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546
2. เพือ่ ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546
3. เพือ่ ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาปริญญาตรีทสี่ อง ปการศึกษา 2546
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งนี้
ประชากรที่ศึกษาเปนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2546 โดยแบงเปนนักศึกษาใหมสมัคร
เขาศึกษาเปนปริญญาตรีแรก และนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาเปนปริญญาที่สอง
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูลดานครอบครัว
นิยามศัพทเฉพาะ
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก หมายถึง ผูท มี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีรับเขาเปนนักศึกษา
ปริญญาตรีแรก และมีฐานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งรับโดยวิธีใหโควตาของมหาวิทยาลัย และการ
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย โดยไดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมในวันที่ 19
พฤษภาคม 2546
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากอนและ
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาปริญญาตรีโดยศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ตางจากสาขาวิชาเดิมที่เคย
ศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปริญญาที่สอง
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมโควตา หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเขา
เปนนักศึกษาโดยไมมกี ารสอบคัดเลือก แตรบั เขาตามวิธกี ารและหลักเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด มี
3 ประเภท คือ โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด และโควตากีฬา
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก (entrance) หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีรับเขาเปนนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย
กลุมสาขาวิชา หมายถึง โครงสรางรวมของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมสาขาวิชา ไดแก
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขศาสตร
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ภาค หมายถึง ภาคตาง ๆ ทางภูมิศาสตรของประเทศไทย จําแนกเปน 6 ภาค รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
2. ภาคกลาง ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี
อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
3. ภาคตะวันออก ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และระยอง
4. ภาคตะวันตก ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
5. ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย ตาก
นครสวรรค นาน พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย
อุทัยธานี และอุตรดิตถ
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร หนองคาย อํานาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี
7. ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
พังงา นราธิวาส ปตตานี สงขลา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล และสุราษฎรธานี
ปการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ดังนั้น
ปการศึกษา 2546 หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2547
อักษรยอที่ใช
มทส
วศ.
ทก.
ทส.
สธ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

S.D. หมายถึง คาทีเ่ บีย่ งเบนไปจากคาเฉลีย่ (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน: standard deviation)

บทที่ 2
วิธีการศึกษา
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 มี
วัตถุประสงค 3 ประการ ประการแรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2546 ประการทีส่ อง เพือ่ ศึกษาภูมหิ ลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา
2546 และประการสุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง ปการศึกษา 2546
โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน โดยเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน
และนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียน
ประวัตนิ กั ศึกษาปริญญาตรีที่ 2 โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เพศ
วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา วันเดือนปที่
สําเร็จการศึกษา ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน ผูปกครองที่สามารถติดตอได และที่พักขณะเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สวนที่ 2 ขอมูลครอบครัว ประกอบดวย สถานภาพของบิดา-มารดา ขอมูลสวนตัวของบิดา
ขอมูลสวนตัวของมารดา ขอมูลสวนตัวของผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา-มารดา) ผูใหการสนับสนุน
ทางการศึกษา ผูใหการอุปการะ ที่ไมใชบิดา-มารดาหรือไมไดรับทุนการศึกษา จํานวนพี่นองรวมบิดา
มารดา และคาใชจายสวนตัว
สวนที่ 3 ขอมูลดานการศึกษา ประกอบดวย แผนการเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัดที่
สําเร็จการศึกษา วิธีการเขาศึกษา การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น และความสามารถพิเศษ
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การรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา เปนผูรวบรวมขอมูลโดยการแจก
ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาใหมแกนกั ศึกษาทีม่ ารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
และปริญญาตรีที่สอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 หลังจากนั้นงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน ไดนําระเบียนประวัตินักศึกษาใหมดังกลาวมาทําการบันทึกขอมูลในรูปแบบที่สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดสะดวก แลวจึงสงคืนระเบียนประวัติแกฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ วิเคราะหคา สถิตพิ นื้ ฐานของประชากร ดวยสถิตเิ ชิงบรรยาย (descriptive
statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ มัธยฐาน ฐานนิยม คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0

บทที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปการศึกษา 2546 มีวตั ถุประสงค
3 ประการ ประการแรก เพือ่ สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546
ประการที่สอง เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 และประการ
สุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ อง ปการศึกษา 2546
การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา โดย
แบงการนําเสนอเปน 3 ตอน คือ ตอนแรก เปนการนําเสนอผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
ปการศึกษา 2546 ตอนทีส่ อง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหภมู หิ ลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
ปการศึกษา 2546 และตอนสุดทาย เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหภูมิหลังของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีที่สอง ปการศึกษา 2546 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546!
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขา
ศึกษา โดยมีการดําเนินงานในการคัดเลือกนักศึกษา 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปการศึกษา
2546 เปดรับสมัครระหวางวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2545 โดยมีเปาหมายการรับรอยละ 80 ของ
เปาหมายการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด มีผูสมัครทั้งสิ้น 3,559 คน ผานการคัดเลือก
2,365 คน ยืนยันเขาศึกษา 811 คน และรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 617 คน
คิดเปนรอยละ 32.14 ของเปาหมายการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด (1,920คน) ซึง่ ต่าํ กวา
เปาหมายการรับนักศึกษาประเภทโควตาคิดเปนรอยละ 47.86 โดยผลการคัดเลือกจําแนกตาม
ประเภทโควตา และจําแนกตามกลุม สาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5

!

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. (2546). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2546. (นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี). (อัดสําเนา)
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ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา จําแนกตามประเภทโควตา
ประเภทโควตา
สมัคร
ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา
โควตาโรงเรียน
1,149
765
297
โควตาจังหวัด
2,268
1,560
496
โควตากีฬา
42
40
18
รวมทั้งสิ้น
3,559
2,365
811

ขึ้นทะเบียน
217
388
12
617

ตารางที่ 5 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา
สมัคร ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
1,326
1,348
447
เทคโนโลยีการเกษตร
477
425
124
เทคโนโลยีสารสนเทศ
504
253
100
สาธารณสุขศาสตร
1,252
339
140
รวมทั้งสิ้น
3,559
2,365
811

ขึ้นทะเบียน
349
83
77
108
617

1.2 การคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย การนําเสนอ
ในสวนนี้ แบงการนําเสนอเปนภาพรวมของการคัดเลือก อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คะแนนของผูสอบคัดเลือกที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อัตราการแขงขันเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่น และคณะที่มีผูเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 ภาพรวมของการคัดเลือก ในปการศึกษา 2546 มีผูสมัครเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีทงั้ สิน้ 5,031 คน ผานการสอบคัดเลือก มีสทิ ธิเ์ ขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย
1,267 คน มีผูผานการคัดเลือก 1,013 คน และมารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทงั้ สิน้
907 คน รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
กลุมสาขาวิชา
มีสทิ ธิส์ อบ ผานการคัด
กลุมสาขาวิชา
เลือกสมัคร
ขึ้นทะเบียน
สัมภาษณ
เลือก
วิศวกรรมศาสตร
3,335
1,000
803
725
เทคโนโลยีการเกษตร (พืช, สัตว)
245
57
42
38
เทคโนโลยีอาหาร
242
40
32
28
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
198
40
34
31
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
395
40
26
25
สาธารณสุขศาสตร
616
90
76
60
รวมทั้งสิ้น
5,031
1,267
1,013
907
1.2.2 อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จากจํานวนผูสมัครสอบที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5,031 คน มีผูเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่
4 มากทีส่ ดุ (รอยละ 32.02) รองลงมา คืออันดับที่ 3, 1 และ 2 (รอยละ 23.87, 22.60 และ 21.51
ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา
2546 จําแนกตามอันดับการเลือก
อันดับการเลือก มทส
กลุมสาขาวิชา
รวม
1
2
3
4
วิศวกรรมศาสตร
685
620
781 1,249
3,335
เทคโนโลยีการเกษตร (พืช, สัตว)
35
86
70
54
245
เทคโนโลยีอาหาร
50
58
59
75
242
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
56
55
48
39
198
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
105
95
118
77
395
สาธารณสุขศาสตร
203
168
125
117
616
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
1,137 1,082 1,201 1,611
5,031
รอยละ
22.60 21.51 23.87 32.02
100.00
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1.2.3 คะแนนของผูส อบคัดเลือก
(1) ชวงของคะแนนการสอบ ผูส มัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยทีเ่ ลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และผานการสอบคัดเลือก มีสทิ ธิเ์ ขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย
จํานวน 1,267 คน มีคะแนนอยูในชวงตาง ๆ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูผ า นการสอบคัดเลือก จําแนกตามกลุม สาขาวิชาและชวงคะแนน"
ชวงคะแนน
379.51-389.50
369.51-379.50
359.51-369.50
349.51-359.50
339.51-349.50
329.51-339.50
319.51-329.50
309.51-319.50
299.51-309.50
289.51-299.50
279.51-289.50
269.51-279.50
259.51-269.50
249.51-259.50
239.51-249.50
229.51-239.50
219.51-229.50
209.51-219.50
199.51-209.50
189.51-199.50
179.51-189.50
169.51-179.50
159.51-169.50
150.00-159.50
ต่ํากวา 150
รวม
หมายเหตุ

"

วศ.
จํานวน รอยละ
1
0.10
1
0.10
1
0.10
5
0.50
7
0.70
15
1.50
42
4.20
92
9.20
211
21.10
381
38.10
244
24.40
1,000 100.00
วศ.
ทก. (พืช, สัตว)
ทก. (อาหาร)
ทส. (วิทย)
ทส. (ศิลปคํานวณ)
สธ.

ทก. (พืช, สัตว)
จํานวน รอยละ
5
8.77
8
14.04
6
10.53
13
22.81
10
17.54
8
14.04
3
5.26
4
7.02
57
100.00
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุมสาขาวิชา
ทก. (อาหาร)
ทส. (วิทย)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
2.50
1
2.50
3
7.50
2
5.00
6
15.00
5
12.50
7
17.50
4
10.00
12
30.00
1
2.50
6
15.00
4
10.00
7
17.50
13
32.50
8
20.00
40
100.00
40
100.00

ทส. (ศิลปคํานวณ)
สธ.
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1.11
1
1.11
3
3.33
7
7.78
25
27.78
36
40.00
17
18.89
4
10.00
5
12.50
9
22.50
22
55.00
40
100.00 90
100.00

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. (2546). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2546. (นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี). (อัดสําเนา)
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(2) คะแนนสูงสุด คะแนนต่าํ สุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผูส มัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยทีเ่ ลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูสมัคร
สอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี#
กลุม
สาขาวิชา
วศ.
ทก. (พ., ส.)
ทก. (อ.)
ทส. (ว.)
ทส. (ศ.)
สธ.
หมายเหตุ

สูงสุด
283.99
218.15
314.96
325.76
304.01
383.89

คะแนนรวม
ต่าํ สุด เฉลีย่
173.80 188.83
143.66 182.61
180.86 205.76
250.58 277.58
271.32 281.47
315.57 329.25

วศ.
ทก. (พ., ส.)
ทก. (อ.)
ทส. (ว.)
ทส. (ศ.)
สธ.

S.D.
13.01
19.06
24.06
20.70
9.55
11.20
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สูงสุด
230.00
184.00
260.00
265.50
274.50
310.00

คะแนนวิชาสอบ
ต่าํ สุด เฉลีย่
122.50 155.25
135.00 156.25
143.50 169.78
196.75 234.59
222.00 242.88
241.00 267.39

S.D.
14.77
11.93
19.54
15.95
13.68
13.19

สูงสุด
27.32
26.26
27.19
32.42
26.78
37.37

คะแนน GPA
ต่าํ สุด เฉลีย่
.12 14.46
.38 10.86
3.33 16.02
3.88 20.86
3.33 18.72
11.28 28.65

S.D.
6.58
6.93
6.98
8.78
6.45
6.35

สูงสุด
27.78
27.78
27.78
33.33
26.39
38.89

คะแนน PR
ต่าํ สุด เฉลีย่
1.39 19.12
2.78 15.50
5.56 19.97
1.67 22.13
6.94 19.86
15.56 33.21

S.D.
6.29
7.47
5.85
9.35
5.43
5.71

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

(3) รอยละของคะแนนสูงสุด ต่ําสุด และคะแนนเฉลี่ย ของผูท เี่ ลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเมือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอืน่ จําแนกตามกลุม สาขาวิชา
ไดดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จากจํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปด
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตร 20 แหง มีสาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 66 สาขาวิชา พบวา รอยละของคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อยูในลําดับที่ 32 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 51.12 ของคะแนนเต็ม โดยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอยูในลําดับที่ 1 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 89.16 ของคะแนนเต็ม ในขณะที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในลําดับสุดทายมีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 35.77 ของคะแนนเต็ม
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 1)

#

ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักทดสอบกลาง. (2546). ตารางแสดงคาสถิติของคะแนนในการคัดเลือกฯ ปการศึกษา
2546 แยกตามคณะ. [Online]. แหลงที่มา: http://www.entrance.mis.mua.go.th/mxmn_030609b [25
กรกฎาคม 2546]
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กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากจํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่
เปดสอนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 15 แหง มี
สาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 23 สาขาวิชา พบวา รอยละ
ของคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีอยูใ นลําดับที่ 16 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ
39.27 ของคะแนนเต็ม โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในลําดับที่ 1 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ
56.05 ของคะแนนเต็ม ในขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยูในลําดับสุดทายมีคะแนนสูงสุด
คิดเปนรอยละ 36.44 ของคะแนนเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 2)
จํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปดสอนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
(เทคโนโลยีอาหาร) 9 แหง มีสาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 สาขาวิชา พบวา รอยละของคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยูในลําดับที่ 2
มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 56.69 ของคะแนนเต็ม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในลําดับที่ 1
มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 60.37 ของคะแนนเต็ม ในขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในลําดับ
สุดทายมีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 39.11 ของคะแนนเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก ก ตารางที่ 3)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากจํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่
เปดสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แหง มีสาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 สาขาวิชา พบวา รอยละของคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ (ศิลปคํานวณ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยูในลําดับที่ 3 มีคะแนนสูงสุด
คิดเปนรอยละ 56.69 ของคะแนนเต็ม สําหรับรอยละของคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาวิทยาการสาร
สนเทศ (วิทย) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยูในลําดับที่ 11 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ
39.27 ของคะแนนเต็ม โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในลําดับที่ 1 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ
70.32 ของคะแนนเต็ม ในขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในลําดับสุดทายมีคะแนนสูงสุดคิดเปน
รอยละ 38.10 ของคะแนนเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 4)
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จากจํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปด
สอนทางดานสาธารณสุขศาสตร 6 แหง มีสาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 7 สาขาวิชา พบวา รอยละของคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู
ในลําดับที่ 6 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 49.36 ของคะแนนเต็ม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลอยูใน
ลําดับที่ 1 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 57.71 ของคะแนนเต็ม ในขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณอยูใน
ลําดับสุดทายมีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 44.30 ของคะแนนเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ก ตารางที่ 5)
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1.2.4 อัตราการแขงขัน
อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น จําแนกตามกลุมสาขาวิชาไดดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เทากับ 3.32:1 โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มีอัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 63.42:1 ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีอัตราการแขงขันต่ําสุด เทากับ 1.65:1 (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 6)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือก
ที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว) เทากับ 4.26:1 และกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
อัตราการแขงขันเทากับ 5.89:1 โดยวิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มีอัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 24.57:1 ในขณะที่ประเภทวิชาเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีอัตราการแขงขันต่ําสุด เทากับ 2.17:1 (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 7)
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือก
ที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสาร
สนเทศ (วิทย) เทากับ 4.95:1 และกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสาร
สนเทศ (ศิลปคํานวณ) เทากับ 9.83:1 โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน มีอัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 15.97:1 ในขณะที่คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีอัตราการแขงขันต่ําสุด
เทากับ 2.77:1 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 8)
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เทากับ 6.79:1 โดยโครงการ
จัดตัง้ คณะวิทยาการจัดการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มี
อัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 7.48:1 ในขณะที่คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล มีอัตราการแขงขันต่ําสุด เทากับ 2.73:1 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได
จากภาคผนวก ก ตารางที่ 9)
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1.2.5 คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก
ผูสมัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2546 ทั้งหมด
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีผูเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก (รวมทุกอันดับการเลือก) คือ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คณะทีม่ ผี เู ลือกมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก (รวมทุกอันดับการเลือก)$
รหัสคณะ สํานักวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
0502

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

สมัคร (คน)

ผาน (คน)

3,316

1,000

(3,335)

(803)

1340

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3,171

50

0661

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานิตศิ าสตร
บัณฑิต (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,638

100

0353

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2,515

452

0103

คณะเกษตร ประเภทวิชาวิทยาศาสตรเกษตร วิทยาเขต
บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2,460

101

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเปนขอมูลจากศูนยบริการการศึกษา
1.3 จํานวนนักศึกษาขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จากการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ก ารให โ ควตาและการสอบคั ด เลื อ กผ า นทบวง
มหาวิทยาลัย
มีนกั ศึกษามาขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีรวม
1,524 คน โดยเปนนักศึกษากลุมโควตา 617 คน (รอยละ 40.49) และเปนนักศึกษากลุมสอบคัด
เลือก 907 คน (รอยละ 59.51)
เปนนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,074 คน (รอยละ 70.47) กลุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 149 คน (รอยละ 9.78) กลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 133 คน
(รอยละ 8.73) และกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 168 คน (รอยละ 11.02)
รายละเอียดจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา แสดงไดดังแผนภูมิที่ 1
$

ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักทดสอบกลาง. (2546). TOP 5 คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด. [Online]. แหลงที่มา:
http://entrance.mis.mua.go.th/somestat46.htm [25 กรกฎาคม 2546]
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รอยละ
70

67.50%
(725 คน)

60

44.30%
(66 คน)

50

36.24%

42.11%
41.35% (56 คน)
(55 คน)

(54 คน)

37.50%
(63 คน)

35.71%
(60 คน)

40
20.11%
(216 คน)

30

(38 คน)

(29 คน)

12.10%

15.04%
(20 คน)

(130 คน)

20
10

22.62%

19.46%

สอบคัดเลือก

0.28%
(3 คน)
0

0

1.50%

4.17%

(2 คน)

(7 คน)

โควตาจังหวัด
โควตาโรงเรียน
โควตากีฬ า

วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุข ศาสตร

แผนภูมิที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา
1.4 จํานวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ
เมือ่ เปรียบเทียบนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 กับเปาหมายการรับ
พบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกได รอยละ 79.38
ของเปาหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ
จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา
วิธีการรับเขา
กลุมสาขาวิชา
เปาหมาย
วิศวกรรมศาสตร
1,080
เทคโนโลยีการเกษตร
192
เทคโนโลยีสารสนเทศ
120
สาธารณสุขศาสตร
144
รวม
1,536

โควตา
รับจริง
349
83
77
108
617

รอยละ
32.31
43.23
64.17
75.00
40.17

สอบคัดเลือก
เปาหมาย รับจริง
270
725
48
66
30
56
36
60
384
907

รวม
รอยละ เปาหมาย
268.52 1,350
137.50 240
186.67 150
166.67 180
236.20 1,920

รับจริง
1,074
149
133
168
1,524

รอยละ
79.56
62.08
88.67
93.33
79.38
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
การนําเสนอในตอนนี้ แบงเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลสวนตัว สวนทีส่ อง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลดานการศึกษา และสวนสุดทาย เปน
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลดานครอบครัว โดยรายละเอียดของแตละสวนมีดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัว
การนําเสนอในสวนนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน ที่พักขณะเรียน ความสามารถพิเศษ
และคาใชจายสวนตัว โดยการนําเสนอจะนําเสนอใน 2 มิติ คือ มิติของวิธีการรับเขา และมิติของกลุม
สาขาวิชา ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 เพศ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชาย
รอยละ 52.49 และเปนเพศหญิง รอยละ 47.51 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีแรกทั้งหมด (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 10 และ 11)
เมื่ อ จําแนกตามวิ ธี ก าร
รับเขา พบวา นักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุมโควตาเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย ใน
ขณะที่นักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกกลุม สอบคัดเลือก เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง
เมื่ อ จํ า แนกตามกลุ ม
สาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหม
ปริ ญ ญาตรี แ รกกลุ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ในขณะที่กลุม
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสา
ธารณสุขศาสตร เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย

รอยละ

61.52
(558 คน)

60.78
(375 คน)

70
60

หญิง
38.48
(349 คน)

39.22
(242 คน)

50

ชาย

40
30
20
10
0

วิธีการรับเขา
โควตา

สอบคัดเลือก

แผนภูมิที่ 2 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและเพศ

รอยละ
100
80

65.18
(700 คน)

73.83
(110 คน)

78.95
(105 คน)

80.36
(135 คน)

ชาย
หญิง

60
40

34.82
(374 คน)

26.17
(39 คน)

20

21.05
(28 คน)

19.64
(33 คน)
กลุมสาขาวิชา

0
วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุขศาสตร

แผนภูมิที่ 3 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ
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1.2 อายุ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกมีอายุตั้งแต 17 ปขึ้นไป โดยนักศึกษาสวนใหญมี
อายุ 18 ป โดยอายุจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุม สาขาวิชาไดดงั ตารางที่ 12 และ 13 (รายละเอียด
เพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 12 และ 13)
ตารางที่ 12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและอายุ
อายุ (ป)
วิธีการรับเขา
นอยที่สุด
มากที่สุด
เฉลี่ย
โควตา
17
21
18.36
สอบคัดเลือก
17
23
18.49
รวมทั้งหมด
17
23
18.44

S.D.
.60
.89
.79

ตารางที่ 13 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและอายุ
อายุ (ป)
กลุมสาขาวิชา
นอยที่สุด
มากที่สุด
เฉลี่ย
วิศวกรรมศาสตร
17
23
18.46
เทคโนโลยีการเกษตร
17
20
18.41
เทคโนโลยีสารสนเทศ
17
20
18.22
สาธารณสุขศาสตร
17
21
18.52
รวมทั้งหมด
17
23
18.44

S.D.
.79
.83
.65
.60
.79

1.3 เชื้อชาติและสัญชาติ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีเชื้อชาติและสัญชาติ
ไทย คิดเปนรอยละ 99.74 และ 99.80 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมีเชื้อชาติ
และสัญชาติไทยเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด (รายละเอียดเพิม่ เติม
ดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 14 – 17)
1.4 ศาสนา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 98.95)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 18 - 19)
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1.5 ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีภูมิลําเนา
ตามทะเบียนบานอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนทีเ่ หลือกระจายอยูใ นภาคตาง ๆ ดังแผนภูมทิ ี่ 4
เมือ่ จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและจําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา สวนใหญมภี มู ลิ าํ เนา
ตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกทัง้ หมด (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 20 - 21)
รอยละ

60

56.04
(854 คน)

50
40
30
8.07
(123 คน)

20
10
0

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กทม.
และปริมณฑล

8.99
(137 คน)

ภาคเหนือ

6.30
(96 คน)
ภาคตะวันออก

9.71
(148 คน)

ภาคตะวันตก

7.09
(108 คน)

ภาคกลาง

3.67
(56 คน)
ภาคใต

ภูมิลําเนา
ตามทะเบียนบาน

แผนภูมิที่ 4 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน
1.6 ทีพ่ กั ขณะเรียน นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญพกั ในหอพักมหาวิทยาลัย (รอยละ
93.77) สวนทีเ่ หลือพักนอกมหาวิทยาลัย
เมือ่ จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและจําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา สวนใหญพกั ในหอพัก
มหาวิทยาลัยเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด (รายละเอียดเพิม่ เติมดูได
จากภาคผนวก ข ตารางที่ 22 -23)
1.7 ความสามารถพิเศษ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีความสามารถทาง
ดานกีฬา (รอยละ 29.07) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร (รอยละ 20.08)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ทั้งกลุมโควตาและสอบคัดเลือกมีความสามารถ
ทางดานกีฬา รองลงมาคือ คอมพิวเตอร เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด
(รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 24)
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร และสาธารณสุขศาสตร สวนใหญมีความสามารถทางดาน
กีฬา รองลงมาคือ คอมพิวเตอร เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด

20
สวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศสว นใหญมีความสามารถทางดาน
คอมพิวเตอร รองลงมาคือ กีฬา (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 25)
1.8 คาใชจายสวนตัว
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีคาใชจายสวนตัวอยู
ระหวาง 2,501-3,000 บาท รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 โดยคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาสูงสุด และ
คาต่ําสุดของคาใชจาย
จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและกลุม สาขาวิชาไดดงั ตารางที่ 14 และ 15
(รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 26 - 27)
รอยละ

33.46
(510 คน)

40
35
30
25
20
15
10
5

9.32
(142 คน)

13.32
(203 คน)

15.09
(230 คน)
5.38
(82 คน)

11.48
(175 คน)
1.18
(18 คน)

4.33
(66 คน)

0
<1,501

1,750

2,250

2,750

3,250

3,750

4,250

4,750

1.25
(19 คน)

คาใชจายตอเดือน
(บาท)

>5,000

แผนภูมิที่ 5 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคาใชจายสวนตัว
ตารางที่ 14 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและคาใชจา ยสวนตัว
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

วิธีการรับเขา
โควตา
3,000
3,000
6,000
250

รวมทั้งหมด

สอบคัดเลือก
3,000
3,000
8,000
200

3,000
3,000
8,000
200

ตารางที่ 15 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุม สาขาวิชาและคาใชจา ยสวนตัว
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

กลุมสาขาวิชา
วศ.
3,000
3,000
8,000
200

ทก.
2,500
3,000
5,000
550

ทส.
3,000
3,000
6,000
600

สธ.
2,500
3,000
7,000
500

รวมทั้งหมด
3,000
3,000
8,000
200
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา
การนําเสนอในสวนนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษาของนักศึกษา
ไดแก ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการ
ศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คะแนนเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา จํานวนครั้งในการสมัครเขาศึกษาผาน
ทบวงมหาวิทยาลัย อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นมากอน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษา
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 55.18) สวนทีเ่ หลือกระจายอยูใ นภาคตาง ๆ ดังภาพที่ 1
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการ
ศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 28 - 29)
2.2 จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษา
จากจังหวัดนครราชสีมา (รอยละ 12.76) สวนทีเ่ หลือกระจายอยูต ามจังหวัดตาง ๆ อีก 69 จังหวัด
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 30)
2.3 วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสมัครเขา
ศึกษาตอโดยใชวุฒิการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 99.74) และมีเพียง 2 คน (รอยละ
0.13) เทานั้น ที่ใชวุฒิการศึกษาเทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเขาศึกษาตอ ซึ่งทั้งสองคน
ดังกลาวเปนนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค
ตารางที่ 31 - 32)
2.4 ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2546 (รอยละ 76.85) สวนที่เหลือจบการศึกษาในปการศึกษา 2545, 2544 และกอน
ปการศึกษา 2544 คิดเปนรอยละ 17.75, 3.75 และรอยละ 0.99 ตามลําดับ (รายละเอียดเพิม่ เติมดู
ไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 33)
2.5 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมี
GPA เฉลี่ยอยูระหวาง 3.00-3.49 (รอยละ 38.39) รองลงมามี GPA อยูระหวาง 2.50-2.99 (รอยละ
29.53) รายละเอียดดังแผนภูมทิ ี่ 6 โดย GPA จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและกลุม สาขาวิชามีราย
ละเอียดดังแผนภูมทิ ี่ 7 – 8
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ภาคเหนือ
145 คน (9.51%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
841 คน (55.18%)

ภาคตะวันตก
112 คน (7.35%)

ภาคกลาง
91 คน (5.97%)
ภาคตะวันออก
126 คน (8.27%)

กรุงเทพฯและปริมณฑล
163 คน (10.70%)

ภาคใต
126 คน (8.27%)

ภาพที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา
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รอยละ

38.39
(585 คน)

40
29.53
(450 คน)
30
14.24
(217 คน)

20

10

12.53
(191 คน)

2.82
(43 คน)

0.20
(3 คน)

GPA

0
1.00 - 1.49

1.50 - 1.99

2.00 - 2.49

2.50 - 2.99

3.00 - 3.49

3.50 - 4.00

แผนภูมิที่ 6 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย (GPA)
รอยละ

1.00 - 1.49
1.50 - 1.99

70

2.00 - 2.49

62.72

2.50 - 2.99

60

3.00 - 3.49
50

3.50 - 4.00

44.87

40
27.71

30

23.81

21.83

20
6.97

10
0

0

0.16

4.74

2.21

0.33

วิธีการรับเขา

0
โควตา

แผนภูมิที่ 7

สอบคัดเลือก

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและ GPA

ตารางที่ 16 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและ GPA
วิธีการรับเขา
โควตา
สอบคัดเลือก

GPA
สูงสุด
3.94
2.71

ต่ําสุด
2.12
1.16

เฉลี่ย
2.96
2.71

S.D.
0.25
0.42
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รอยละ

1.00 - 1.49
1.50 - 1.99
2.00 - 2.49
2.50 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 4.00

70
60
51.88
50

51.19

42.28

40

34.17
33.71
28.57

30
22.15
17.88

20

12.08
8.75

10
0.28

3.07

18.8

17.86

14.77

6.04

5.26
0 0.75

0

20.3

0

0

0

0
วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุขศาสตร

กลุมสาขาวิชา

แผนภูมิที่ 8 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและ GPA
ตารางที่ 17 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและ GPA
GPA
กลุมสาขาวิชา
สูงสุด
ต่ําสุด
เฉลี่ย
วิศวกรรมศาสตร
3.94
1.16
2.88
เทคโนโลยีการเกษตร
3.92
1.64
3.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.91
1.97
3.18
สาธารณสุขศาสตร
3.90
2.53
3.30

S.D.
0.47
0.52
0.38
0.31

2.6 จํานวนครัง้ ในการสมัครเขาศึกษาผานทบวงมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกกลุม สอบคัดเลือกสวนใหญสมัครเขาศึกษาผานทบวงมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก (รอยละ 63.51)
สวนที่เหลือสมัครเปนครั้งที่ 2, 3 และ 4 คิดเปนรอยละ 27.23, 2.76 และ 0.22 ตามลําดับ (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 37)
2.7 อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สอบคัดเลือกสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับแรก (รอยละ 28.45) สวนเหลือ
เลือกอันดับที่ 2, 3 และ 4 (รอยละ 22.38, 21.94 และ 20.07 ตามลําดับ) โดยอันดับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จําแนกตามกลุมสาขาวิชาแสดงไดดังแผนภูมิที่ 9 (รายละเอียดเพิ่ม
เติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 38)

25
รอยละ

41.67

40

35.71

25

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

31.82

35
30

35.00

อันดับที่ 1

28.79

27.17
20.97

21.93

22.76

25.00

24.24

20

16.07

15

14.29

11.67

7.58

10

6.67

5
กลุมสาขาวิชา

0
วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุขศาสตร

แผนภูมทิ ี่ 9 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามอันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2.8 การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน่
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม สอบคัดเลือก
สวนใหญไมเคยศึกษาในสถาบันอื่นมากอน (รอยละ 78.50) สวนที่เหลือเคยศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นมากอน โดยสวนใหญศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอนเปนเวลา 1 ป (รอยละ 89.42)
สวนที่เหลือศึกษาเปนเวลา 2 ป และ 3 ป (รอยละ 8.47 และ 2.12 ตามลําดับ) โดยสถาบันอุดม
ศึกษาที่นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกเคยศึกษามากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสถาบันราชภัฏ (รอยละ 43.92, 18.52
และ 8.99 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 39 - 41)
2.9 แหลงทีม่ าของคาใชจา ยทางดานการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
มีแหลงทีม่ าของคาใชจายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา (รอยละ 54.79) รองลงมาเปนทุน
กูยืมรัฐบาล (รอยละ 18.44)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญทมี่ า
ของคาใชจายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา
และรองลงมาเปนทุนกูยืมรัฐบาลเชนเดียว
กับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค
ตารางที่ 42 - 43)
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานครอบครัว
การนําเสนอในสวนนีจ้ ะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลดานครอบครัวของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรก ไดแก สถานภาพสมรสของบิดามารดา วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของบิดา
มารดา และผูอุปการะ และจํานวนพี่นองรวมบิดามารดา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญบิดามารดา
อยูดวยกัน (รอยละ 81.82) สวนที่เหลืออีกเล็กนอยมีสถานภาพสมรสแตแยกกันอยู หยาราง บิดาถึง
แกกรรม มารดาถึงแกกรรม และทั้งบิดามารดาถึงแกกรรม
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญบดิ า
มารดาอยูด ว ยกันเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด (รายละเอียดเพิม่ เติม
ดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 44 - 45)
3.2 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของบิดา
3.2.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 36.68) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 22.03)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้ง
กลุมโควตาและกลุม สอบคัดเลือกสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 47.81
และ 42.79 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 17.67 และ 39.22 ตามลําดับ) (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 46)
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขศาสตรสว นใหญมี
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 33.05, 48.99, 28.57 และ 55.36 ตามลําดับ) รองลงมา
คือ ปริญญาตรี (รอยละ 24.30, 22.82, 27.82 และ 11.31 ตามลําดับ) สําหรับบิดาของนักศึกษา
ใหมกลุมสาธารณสุขศาสตรมีวุฒิการศึกษาในลําดับรองลงมาคือ ม.ปลาย/ปวช. หรือเทียบเทา และ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนเทากัน (รอยละ 11.31) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก ง ตารางที่ 47)
3.2.2 อาชีพของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบอาชีพ
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 32.09) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 18.70)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 28.53) รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ (รอยละ 25.93) สําหรับบิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญ
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ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 36.27) รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/
คาขาย (รอยละ 14.44) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 48)
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราช
การบํานาญ (รอยละ 34.36 และ 36.84 ตามลําดับ) ในขณะทีบ่ ดิ าของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ
26.17 และ 45.24 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 49)
3.2.3 รายไดของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายไดต่ํากวา
5,001 บาท (รอยละ 27.95) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 10 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม คาสูงสุด และ
คาต่ําสุดของรายไดบิดาจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 18
และ 19 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 50 - 51)
รอยละ
30 27.95
25
20
15.88

14.7

15

11.15

10

5.97
0.2

0.79

0.79
50,001 ขึ้นไป

0.98

45,001 - 50,000

25,001 - 30,000

20,001 - 25,000

15,001 - 20,000

10,001 - 15,000

5,001 - 10,000

ต่ํากวา 5,001

30,001 - 35,000

0.52

0

40,001 - 45,000

3.87

35,001 - 40,000

5

รายไดบิดา (บาท)

แผนภูมิที่ 10 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของบิดา

ตารางที่ 18 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและรายไดของบิดาตอเดือน
คาใชจาย
วิธีการรับเขา
รวมทั้งหมด
สวนตัว
โควตา
สอบคัดเลือก
มัธยฐาน
6,000
14,000
10,000
ฐานนิยม
3,000
20,000
20,000
สูงสุด
6,500
180,000
180,000
ต่ําสุด
400
300
300
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ตารางที่ 19 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุม สาขาวิชาและรายไดของบิดาตอเดือน
คาใชจาย
กลุมสาขาวิชา
รวมทั้งหมด
สวนตัว
วศ.
ทก.
ทส.
สธ.
มัธยฐาน
12,000
7,950
14,000
4,500
10,000
ฐานนิยม
20,000
5,000
20,000
3,000
20,000
สูงสุด
100,000
180,000
70,000
60,300
180,000
ต่ําสุด
300
1,000
1,000
300
300
3.3 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของมารดา
3.3.1 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 48.75) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 25.00)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา มารดาของ
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ปริญญาตรี
เชนเดียวกับภาพรวมของมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้ หมด (รายละเอียดเพิม่ เติมดูได
จากภาคผนวก ง ตารางที่ 52 - 53)
3.3.2 อาชีพของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบ
อาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 25.33) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 19.09)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 29.01) รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ (รอยละ 20.91) สําหรับมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม สอบคัดเลือกสวนใหญ
ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 28.34) รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ/แมบา น
(รอยละ 19.18) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 54)
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ (รอยละ 28.31 และ 25.56 ตามลําดับ) ในขณะทีม่ ารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ
24.83 และ 44.05 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 55)
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3.3.3 รายไดของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมรี ายได
ต่าํ กวา 5,001 บาท (รอยละ 31.04) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 11 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม คาสูงสุด
และคาต่ําสุดของรายไดของมารดาจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 20 และ 21 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 56 - 57)
รอยละ
35
30

31.04

25
20

15.94

15

0.26

0.07

0.33

0.39
50,001 ขึ้นไป

25,001 - 30,000

20,001 - 25,000

15,001 - 20,000

10,001 - 15,000

5,001 - 10,000

ต่ํากวา 5,001

0

0.2

45,001 - 50,000

1.44

40,001 - 45,000

3.67

5

35,001 - 40,000

7.55

30,001 - 35,000

9.32

10

รายได (บาท)

แผนภูมิที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของมารดา
ตารางที่ 20 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและรายไดของมารดาตอเดือน
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

วิธีการรับเขา
โควตา
4,000
3,000
50,000
200

รวมทั้งหมด

สอบคัดเลือก
10,745
20,000
100,000
400

7,065
3,000
100,000
200

ตารางที่ 21 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุม สาขาวิชาและรายไดของมารดาตอเดือน
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

กลุมสาขาวิชา
วศ.
10,000
3,000
100,000
200

ทก.
4,500
3,000
40,000
500

ทส.
15,000
20,000
80,000
500

สธ.
3,000
3,000
30,000
300

รวมทั้งหมด
7,065
3,000
100,000
200
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3.4 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของผูอุปการะ
3.4.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใกลเคียงกันระหวางระดับประถมศึกษาและระดับปริญญาตรี (รอยละ 33.68
และ 32.63 ตามลําดับ)
เมือ่ จําแนกตามวิธกี ารรับเขา พบวา ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุม โควตาสวนใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 45.95) รองลงมาคือ ปริญญาตรี
(รอยละ 29.73) สําหรับผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญมี
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 36.21) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา (รอยละ
24.14) (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 58)
เมือ่ จําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมี
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 33.33 และ 57.14 ตามลําดับ) ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสวนใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
ม.ปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา และปริญญาตรี (รอยละ 28.57 เทากันทั้ง 3 ระดับการศึกษา) และ
ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสว นใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 83.33) (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 59)
3.4.2 อาชีพของผูอุปการะ
ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน (รอยละ 29.47) รองลงมาคือ ขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ และประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 16.84)
เมือ่ จําแนกตามวิธกี ารรับเขา พบวา ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน
(รอยละ 34.29)
รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 20.00) สําหรับผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุม สอบคัดเลือกสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน (รอยละ 26.67)
รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 20.00) (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ง
ตารางที่ 60)
เมือ่ จําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน
(รอยละ 31.08) ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว/ประมง และรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน (รอยละ 28.57 และ
28.57 ตามลําดับ) ผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน (รอยละ
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28.57 และ 28.57 ตามลําดับ)
สําหรับผูอ ปุ การะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 42.86) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ง ตารางที่ 61)
3.4.3 รายไดของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมี
รายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 38.96) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 11 โดยคามัธยฐาน
ฐานนิยม คาสูงสุด และต่ําสุดของรายไดของผูอุปการะจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา
มีรายละเอียดดังตารางที่ 22 และ 23 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 62 - 63)
รอยละ
38.96

40
35
30

28.57

25
20
15

25,001 - 30,000

20,001 - 25,000

15,001 - 20,000

10,001 - 15,000

5,001 - 10,000

ต่ํากวา 5,001

0

0

1.3

1.3

3.9
0

รายได (บาท)

50,001 ขึ้นไป

3.9

45,001 - 50,000

5.19

40,001 - 45,000

5

35,001 - 40,000

9.09

30,001 - 35,000

7.79
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แผนภูมิที่ 12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของผูอุปการะ

ตารางที่ 22 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธกี ารรับเขาและรายไดของผูอ ปุ การะตอเดือน
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

วิธีการรับเขา
โควตา
6,000
5,000
150,000
1,500

รวมทั้งหมด

สอบคัดเลือก
10,000
10,000
70,000
2,000

8,000
10,000
150,000
1,500

ตารางที่ 23 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุม สาขาวิชาและรายไดของผูอ ปุ การะตอเดือน
คาใชจาย
สวนตัว
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สูงสุด
ต่ําสุด

กลุมสาขาวิชา
วศ.
8,200
10,000
150,000
2,000

ทก.
5,500
5,000
18,000
3,500

ทส.
24,000
2,000
70,000
2,000

สธ.
7,780
1,500
8,000
1,500

รวมทั้งหมด
8,000
10,000
150,000
1,500
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3.5 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา
3.5.1 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูทั้งหมด นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
สวนใหญมพี นี่ อ งรวมบิดามารดาทีม่ ชี วี ติ อยูร วมทัง้ ตนเอง 2 คน (รอยละ 50.39) รองลงมาคือ มีพนี่ อ ง
รวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมทั้งตนเอง 3 คน (รอยละ 28.41)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมี
พีน่ อ งรวมบิดามารดาทีม่ ชี วี ติ อยูร วมทัง้ ตนเอง 2 คน รองลงมาคือ มีพนี่ อ งรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยู
รวมทั้งตนเอง 3 คน เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียด
เพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 64 - 65)
3.5.2 ลําดับการเปนบุตร นักศึกษาปริญญาตรีสวนใหญเปนบุตรคนแรก (รอยละ
51.31) รองลงมาคือเปนบุตรคนที่ 2 (รอยละ 30.31)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญ
เปนบุตรคนแรก รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2 เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาปริญญาตรีใหมแรก
ทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 66 - 67)
3.5.3 จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู นักศึกษาปริญญาตรีแรกสวนใหญมีพี่นองที่กําลัง
ศึกษาอยู 2 คน (รอยละ 49.93) รองลงมาคือ มีพี่นองที่กําลังศึกษาอยู 1 คน (รอยละ 28.35)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุม สาขาวิชา พบวา สวนใหญมีพี่นองที่
กําลังศึกษาอยู 2 คน รองลงมาคือ มีพี่นองที่กําลังศึกษาอยู 1 คน เชนเดียวกับภาพรวมของนัก
ศึกษาปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิม่ เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 68 - 69)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองเขา
ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 คน โดยมีขอมูลภูมิ
หลังที่เปนขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูลครอบครัว ดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนตัว
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้งสองคนเปนเพศชาย อายุ 23 และ 24 ป ตามลําดับ ทั้ง
สองคนมีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูที่จังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย ในขณะศึกษาพักอยูกับญาติและอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และ
มีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน
2. ขอมูลดานการศึกษา
นักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ องทัง้ 2 คน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลายแตกตางกัน
ดังนี้
1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวยการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย
จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกดวยการสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย
โดยเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเปนอันดับที่ 3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก)
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนสง)
2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย) มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกโดยวิธีการรับเขาศึกษาแบบโควตาโรงเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ปริญญาตรีแรก) เมื่อภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24 โดย
ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้งสองคนมีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจาก
บิดามารดา
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3. ขอมูลดานครอบครัว
3.1 บิดาและมารดา
บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน มีสถานภาพในลักษณะ
สมรสและอยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดาและมารดาของนัก
ศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน แตกตางกัน ดังนี้
1) บิดาและมารดามีวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการครู มีรายได
ตอเดือนเทากับ 25,500 และ 20,320 บาทตามลําดับ
2) บิดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา อาชีพพนักงานธนาคาร มีรายไดตอ
เดือนเทากับ 20,000 บาท และมารดาเปนแมบาน
3.2 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน เปนบุตรคนแรกของครอบครัว และมีพี่นอง
รวมบิดามารดา(รวมทั้งตนเอง) จํานวน 2 คน และ 3 คน ตามลําดับ

บทที่ 4
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 มี
วัตถุประสงค 3 ประการ ประการแรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2546 ประการที่สอง เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา
2546 และประการสุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ อง ปการศึกษา 2546
การศึกษาครัง้ นีป้ ระชากรทีศ่ กึ ษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน โดยเปนนักศึกษาปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน และ
นักศึกษาปริญญาตรีทสี่ อง จํานวน 2 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ 2 รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่
มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงบรรยาย (descriptive statistics) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546
ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีรบั นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีแรก
เขาศึกษาโดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยการใหโควตา (โควตา
โรงเรียน โควตาจังหวัด และโควตากีฬา) พบวา มีนกั ศึกษามารายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ทัง้ สิน้ 617 คน และผลการคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย พบวา มีนกั ศึกษามารายงานตัวขึน้ ทะเบียน
เปนนักศึกษาใหมทงั้ สิน้ 907 คน รวมทัง้ สิน้ 1,524 คน คิดเปนรอยละ 79.38 ของเปาหมายการรับ
จากจํานวนผูส มัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2546 ทัง้ หมด
(ทัว่ ประเทศ) มีผสู มัครเลือกสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมากทีส่ ดุ เปน
อันดับที่ 1 จาก 5 คณะทีม่ ผี เู ลือกมากทีส่ ดุ และผูส มัครสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เปนอันดับที่ 4 โดยผูส มัครแตละกลุม สาขาวิชามีคะแนนสูงสุด ต่าํ สุด เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
รอยละของคะแนนสูงสุด ลําดับของคะแนนสูงสุดเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น และอัตราการ
แขงขัน โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้
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กลุมสาขาวิชา

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

วศ.
ทก. (พ.,ส.)
ทก. (อ.)
ทส. (ว.)
ทส. (ศ.)
สธ.

283.99
218.15
314.96
325.76
304.01
383.89

173.80
143.66
180.86
250.58
271.32
315.57

188.83
182.61
205.76
277.58
281.47
329.25

13.01
19.06
24.06
20.70
9.55
11.20

% ของ
คะแนน
สูงสุด
51.12
39.27
56.69
39.27
56.69
49.36

ลําดับที∗่
32
16
2
11
3
6

จํานวน
สาขา
วิชา
66
23
10
12
12
7

จํานวน
ม/ส

อัตราการ
แขงขัน

20
15
9
6
6
6

3.32:1
4.26:1
5.89:1
4.95:1
9.83:1
6.79:1

หมายเหตุ ∗ ลําดับที่ เปนลําดับทีเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทีม่ สี าขาวิชาทีส่ อดคลองกับ แตละกลุม สาขาวิชาของ มทส

2. ผลการวิเคราะหขอ มูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,524 คน มีขอ มูลสวนตัว ขอมูล
ดานการศึกษา และขอมูลดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้
ขอมูลสวนตัว: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
อายุนอยที่สุด 17 ป มากที่สุด 23 ป และอายุเฉลี่ย 18.44 ป มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นับถือ
ศาสนาพุทธ ภูมลิ าํ เนาตามทะเบียนบานอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ ในขณะที่เรียนที่
มทส สวนใหญอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใชจาย
สวนตัวอยูระหวาง 2,501 – 3,000 บาท
ขอมูลดานการศึกษา:
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากทีส่ ดุ สวนใหญจบการศึกษาในปการศึกษา
2546 เกือบทัง้ หมดใชวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขาศึกษา คะแนนเฉลีย่
(GPA) ที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 – 3.49 GPA สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เทากับ 3.94, 1.16, 2.96 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานทบวง
มหาวิทยาลัยสวนใหญสมัครเปนครั้งแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 1
โดยนักศึกษากลุมนี้บางสวนเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน แหลงที่มาของคาใชจายทาง
ดานการศึกษาสวนใหญมาจากบิดามารดา
ขอมูลดานครอบครัว: สถานภาพของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
สวนใหญสมรสและอยูด ว ยกัน ทั้งบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
อาชีพรับราชการ/ขาราชการบํานาญ และมีรายไดตา่ํ กวา 5,001 บาท สําหรับผูอ ปุ การะสวนใหญมวี ฒ
ุ ิ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา อาชีพรับจาง/พนักงานบริษทั หรือหางรานเอกชน รายไดอยูร ะหวาง
5,001 – 10,000 บาท มีพนี่ อ งรวมบิดามารดาทีม่ ชี วี ติ อยูท งั้ หมดรวมทัง้ ตนเอง 2 คน สวนใหญเปนบุตร
คนแรก และกําลังศึกษาอยูท งั้ สองคน
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3. ผลการวิเคราะหขอ มูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ อง
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน มีขอ มูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และ
ขอมูลดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้
ขอมูลสวนตัว: นักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ องทัง้ 2 คน เปนเพศชาย อายุ 23 และ 24 ป
ตามลําดับ มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูที่จังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย ในขณะศึกษาพักอยูกับญาติและอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และมี
คาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน
ขอมูลดานการศึกษา: นักศึกษาใหมปริญญาตรีทสี่ องทัง้ 2 คน จบการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายแตกตางกัน ดังนี้ คนแรก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวยการศึกษาเทียบ
เทามัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉลี่ย 1.00
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกดวยการสอบคัดเลือก
ผานทบวงมหาวิทยาลัย โดยเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 3 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนสง) คนที่สอง จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย) มี
คะแนนเฉลี่ย 3.40 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกโดย
วิธีการรับเขาศึกษาแบบโควตาโรงเรียน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) เมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24 โดยไดรับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ทั้งนี้ทั้งสองคนดังกลาวมีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจากบิดามารดา
ขอมูลดานครอบครัว: บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน มี
สถานภาพในลักษณะสมรสและอยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดา
และมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน แตกตางกัน ดังนี้ คนแรก บิดาและมารดา
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการครู มีรายไดตอเดือนเทากับ 25,500 และ
20,320 บาทตามลําดับ คนที่สอง บิดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา อาชีพพนักงาน
ธนาคาร มีรายไดตอเดือนเทากับ 20,000 บาท และมารดาเปนแมบาน
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน เปนบุตรคนแรกของครอบครัว และมีพี่นองรวม
บิดามารดา(รวมทั้งตนเอง) จํานวน 2 คน และ 3 คน ตามลําดับ
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