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คํานํา

รายงานนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546
เปนการศึกษาขอมูลจากระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี   มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผล
การคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
และเพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง เพื่อประโยชนในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ตอไป

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 ฉบับนี้    จะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารของมหาวทิยาลัย หนวยงานทีเ่กีย่วของ และผูสนใจทัว่ไป หากรายงานฉบับนีม้ขีอบกพรอง
ประการใด โปรดเสนอแนะความคิดเหน็อันจะเปนประโยชนในการนาํมาปรับปรุงและพฒันาการจดัทาํ
รายงานในคร้ังตอไปดวยจักขอบพระคุณยิง่

ขอขอบคุณฝายรับนกัศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และฝายผลิตเอกสารกลาง ศูนยบรรณสาร
และส่ือการศึกษา รวมทัง้หนวยงานอ่ืนทีเ่กีย่วของเปนอยางยิง่ ทีท่าํใหรายงานฉบบันีม้คีวามสมบูรณ
และสําเร็จไดดวยดี

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน
สิงหาคม 2546
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546

การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2546 มีวัตถุประสงค 3
ประการ ประการแรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 ประการที่สอง
เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2546 และประการสุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลัง
ของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่อง ปการศึกษา 2546 การศึกษาคร้ังนี้ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน   โดยเปนนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน   และนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
ศึกษาคร้ังนี้คือ   ระเบียนประวัตินกัศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียนประวติันกัศึกษาปริญญาตรีที ่ 2  รวบรวม
ขอมูลจากนกัศึกษาท่ีมารายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปนนกัศึกษาใหม เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics)

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546
ในปการศกึษา 2546 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนกัศึกษาใหมระดับปริญญาตรีแรกเขาศึกษา

โดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนกัศึกษาโดยการใหโควตา (โควตาโรงเรียน โควตาจงัหวดั
และโควตากีฬา) พบวา มีนกัศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปนนกัศึกษาใหมทัง้ส้ิน 617 คน และผลการคดัเลือก
ผานทบวงมหาวิทยาลัย พบวา มีนกัศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปนนกัศึกษาใหมทัง้ส้ิน 907 คน รวมทัง้ส้ิน
1,524 คน   คิดเปนรอยละ 79.38 ของเปาหมายการรับ (1,920 คน)

จากจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวทิยาลยัในปการศกึษา 2546 ทัง้หมด (ทัว่ประเทศ)
มีผูสมัครเลือกสํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากทีสุ่ดเปนอนัดับที ่1 จาก 5  คณะท่ีมีผู
เลือกมากทีสุ่ด และผูสมัครสวนใหญเลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอนัดับที ่4  โดยผูสมัครแตละกลุมสาขา
วชิามีคะแนนสูงสุด ตํ่าสุด  เฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอยละของคะแนนสูงสุด  ลําดับของคะแนนสูงสุดเทยีบกับ
มหาวทิยาลัย/สถาบันอืน่ และอตัราการแขงขนั โดยสรุปมีรายละเอยีดดังนี้

กลุมสาขาวิชา คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ตํ่าสุด

คะแนน
เฉล่ีย

S.D.
% ของ
คะแนน
สูงสุด

ลําดับที่∗
จํานวน
สาขา
วิชา

จํานวน
 ม/ส

อัตราการ
แขงขัน

วศ. 283.99 173.80 188.83 13.01 51.12 32 66 20 3.32:1
ทก. (พ.,ส.) 218.15 143.66 182.61 19.06 39.27 16 23 15 4.26:1
ทก. (อ.) 314.96 180.86 205.76 24.06 56.69 2 10 9 5.89:1
ทส. (ว.) 325.76 250.58 277.58 20.70 39.27 11 12 6 4.95:1
ทส. (ศ.) 304.01 271.32 281.47 9.55 56.69 3 12 6 9.83:1
สธ. 383.89 315.57 329.25 11.20 49.36 6 7 6 6.79:1
หมายเหตุ ∗  ลาํดับที ่ เปนลาํดับทีเ่มือ่เปรียบเทยีบกบัมหาวิทยาลยั/สถาบันทีม่สีาขาวิชาทีส่อดคลองกบัแตละกลุมสาขาวิชาของ มทส
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2. ผลการวิเคราะหขอมลูนกัศึกษาใหมปรญิญาตรแีรก
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,524 คน สวนใหญเปนเพศชายมาก

กวาเพศหญิง อายุนอยที่สุด 17 ป มากที่สุด 23 ป และอายุเฉล่ีย 18.44 ป มีเช้ือชาติและสัญชาติไทย นับถือ
ศาสนาพทุธ ภมิูลําเนาตามทะเบยีนบานอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืมากทีสุ่ด ในขณะทีเ่รียนที ่มทส สวนใหญ
อาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใชจายสวนตัวอยูระหวาง 2,501 �
3,000 บาท สวนใหญจบการศึกษาในปการศกึษา 2546 จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยมาจากจังหวดั
นครราชสีมามากท่ีสุด เกือบทัง้หมดใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขาศึกษา คะแนน
เฉล่ีย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 � 3.49 GPA สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 3.94, 1.16, 2.96 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานทบวงมหาวิทยาลัย
สวนใหญสมัครเปนคร้ังแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 1 โดยนักศึกษากลุมนี้บางสวน
เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน แหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาสวนใหญมาจากบิดา
มารดา สถานภาพของบิดามารดาสวนใหญสมรสและอยูดวยกัน ทัง้บดิาและมารดาสวนใหญมีวฒิุการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา อาชพีรับราชการ/ขาราชการบํานาญ และมีรายไดตํ่ากวา 5,001 บาท สําหรับผูอปุการะสวนใหญ
มีวฒิุการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา อาชีพรับจาง/พนกังานบริษทัหรือหางรานเอกชน รายไดอยูระหวาง 5,001 �
10,000 บาท สวนใหญเปนบตุรคนแรก จากจาํนวนพีน่องรวมบดิามารดาท่ีมีชวีติอยูทัง้หมดรวมท้ังตนเอง 2 คน และ
กําลังศึกษาอยูทัง้สองคน

3. ผลการวิเคราะหขอมลูนกัศึกษาใหมปรญิญาตรทีีส่อง
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง ทั้ง 2 คน เปนเพศชาย อายุ 23 และ 24 ป ตามลําดับ มีเช้ือชาติ

และสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย  ในขณะ
ศึกษาพักอยูกับญาติและอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และมีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉล่ียประมาณ
3,000 บาทตอเดือน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) แตกตางกันดังนี้ คนแรก จบการศึกษา
เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วิศวกรรมขนสง) คนที่สอง จบการศึกษาเม่ือภาคการศกึษาท่ี 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม 2.24 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ทั้งนี้ ทั้งสองคนดังกลาว
มีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจากบิดามารดา สถานภาพของบิดามารดาของท้ัง 2 คน สมรสและ
อยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง
ทั้ง 2 คน แตกตางกัน ดังนี ้  คนแรก บิดาและมารดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการครู
มีรายไดตอเดือนเทากับ 25,500  และ 20,320 บาทตามลําดับ คนที่สอง บิดามีวุฒิการศกึษาสูงสุดระดับ
อนปุริญญา อาชพีพนกังานธนาคาร มีรายไดตอเดือนเทากับ 20,000 บาท และมารดาเปนแมบาน ทัง้ 2 คน เปนบตุร
คนแรกของครอบครัว และมีพีน่องรวมบดิามารดา(รวมท้ังตนเอง) จาํนวน  2 คน และ 3 คน ตามลําดับ
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1 กลุมสาขาวิชาและสาขาวิชาที่เปดรับนักศึกษา���������������.. 2
2 เปาหมายการรับนักศึกษา จําแนกตามวิธีการรับเขาศึกษา����������� 3
3 เปาหมายการรับนักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา������������� 3
4 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา จําแนกตามประเภทโควตา�������. 9
5 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา�������. 9
6 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย  
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา������������������������ 10

7 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปการศึกษา 2546 จําแนกตามอันดับการเลือก���������������� 10

8 จาํนวนและรอยละของผูผานการสอบคัดเลือก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและชวงคะแนน.. 11
9 คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของผูสมัครสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.. 12

10 คณะทีม่ผูีเลือกมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก (รวมทกุอันดับการเลือก)����������.. 15
11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ

จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา����������������� 16
12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและอายุ���������� 18
13 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและอายุ��������.. 18
14 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและคาใชจายสวนตัว����.. 20
15 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและคาใชจายสวนตัว����. 20
16 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและ GPA��������. 23
17 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและ GPA�������.. 24
18 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและรายไดของบิดาตอเดือน�.. 27
19 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของบิดาตอเดือน�. 28
20 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและรายไดของมารดาตอเดือน� 29
21 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของมารดาตอเดือน� 29
22 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวิธกีารรับเขาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน.. 31
23 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน.. 32



ช

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ หนา
1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา����.. 16
2 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและเพศ�..������� 17
3 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ.�������� 17
4 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน������. 19
5 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคาใชจายสวนตัว���.�������. 20
6 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคะแนนเฉล่ีย (GPA)���������. 23
7 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาคะแนนเฉล่ีย (GPA)���� 23
8 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวชิาและคะแนนเฉล่ีย (GPA)�� 24
9 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามอันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25

10 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของบิดา���� 27
11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของมารดา��� 29
12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของผูอุปการะ�� 31



ซ

สารบัญภาพ

ภาพที่ หนา
1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา������.. 22



ฌ

สารบัญตารางภาคผนวก

ตารางที่ หนา
1  คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของผูสอบคัดเลือกปการศึกษา 2546

จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร���������������������� 41

2  คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของผูสอบคัดเลือกปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว� 44

3  คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของผูสอบคัดเลือกปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)������������. 45

4  คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของผูสอบคัดเลือกปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ�������������������� 46

5  คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของผูสอบคัดเลือกปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร��������������������� 47

6  จํานวนผูสมัคร ผูผานการคัดเลือก และอัตราการแขงขัน ปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร���������������������.. 48

7  จํานวนผูสมัคร ผูผานการคัดเลือก และอัตราการแขงขัน ปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร��������������������. 52

8  จํานวนผูสมัคร ผูผานการคัดเลือก และอัตราการแขงขัน ปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ�������������������� 53

9  จํานวนผูสมัคร ผูผานการคัดเลือก และอัตราการแขงขัน ปการศึกษา 2546
จําแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ/สํานักวิชา และสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร��������������������� 54



ญ

สารบัญตารางภาคผนวก (ตอ)

ตารางที่ หนา
10  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา และเพศ�������������..���������.�� 55
11  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และเพศ�������������.����������.�... 56
12   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา  และอายุ����������������������.��. 57
13   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และอายุ�����������������������.�� 58
14  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา  และเช้ือชาติ�����������������������. 59
15  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และเช้ือชาติ������������������������ 60
16  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา และสัญชาติ����������������������� 61
17  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และสัญชาติ�����������������������.. 62
18  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา  และศาสนา����������������������� 63
19   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และศาสนา������������������������ 64
20  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา และภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน���������������. 65
21   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน���������������� 66
22  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

 กลุมสาขาวิชา และที่พักขณะเรียน��������������������.. 67
23   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และที่พักขณะเรียน���������������������. 68



ฎ

สารบัญตารางภาคผนวก (ตอ)

ตารางที่ หนา
24  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา  และความสามารถพิเศษ�������..���������.�. 69
25  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา และความสามารถพิเศษ������������������� 70
26   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามวิธีการรับเขา

กลุมสาขาวิชา และประมาณการคาใชจายสวนตัวตอเดือน นอกเหนือจาก
คาใชจายทางการศึกษาและคาที่พัก�������������������� 71

27  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
วิธีการรับเขา และประมาณการคาใชจายสวนตัวตอเดือน นอกเหนือจาก
คาใชจายทางการศึกษาและคาที่พัก�������������������� 72

28  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามวิธีการรับเขา
กลุมสาขาวิชา และภูมิลําเนาตามสถานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. ปลาย
หรือเทียบเทา����������������������������� 74

29  จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
วิธีการรับเขา และภูมิลําเนาตามสถานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. ปลาย
หรือเทียบเทา����������������������������� 75

30 จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
วิธีการรับเขา   และจังหวัดที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. ปลายหรือเทียบเทา���.. 76

31   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขา
กลุมสาขาวิชา  และวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร����������������� 80

32   จํานวนและรอยละของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
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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  เปนการจัดสรรใหกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาทกุจังหวดัในภาคตาง ๆ ทัว่
ประเทศ ยกเวน 8 จงัหวดั ทีไ่ดรับโควตาโรงเรียนแลว เปาหมายการรับรอยละ 55 ของจํานวนเปาหมาย
การรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โดยจัดสรรใหกับ

(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รอยละ 25
(2) ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ และภาคใต ภาคละรอยละ 10

รวมทั้งส้ินเปนรอยละ 30
กรณีการรับนกัศึกษาโดยวธิโีควตา หากไดนกัศึกษาไมครบตามจาํนวนทีป่ระกาศรับ

ก็จะนําจํานวนที่ขาดไปสมทบกับจํานวนที่ประกาศรับโดยการสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย
(entrance)

1.1.3 โควตากีฬา เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่มีความ
สามารถทางดานกีฬาสูงและมีผลการเรียนดี  ไดศึกษาวิชาชีพช้ันสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยพิจารณาจากชนิดกีฬา 8 ประเภท ไดแก ฟุตบอล รักบ้ีฟุตบอล 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. วิศวกรรมเคร่ืองกล
8. วิศวกรรมเซรามิก
9. วิศวกรรมพอลิเมอร
10. วิศวกรรมไฟฟา
11. วิศวกรรมโทรคมนาคม
12. วิศวกรรมโยธา
13. วิศวกรรมโลหการ
14. วิศวกรรมส่ิงแวดลอม
15. วิศวกรรมอุตสาหการ

เทคโนโลยีการเกษตร 16. เทคโนโลยีการผลิตพืช
17. เทคโนโลยีการผลิตสัตว
18. เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 19. วิทยาการสารสนเทศ
สาธารณสุขศาสตร 20. อนามัยส่ิงแวดลอม

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) รอยละ

โควตา
โควตาโรงเรียน 480 25.00
โควตาจังหวัด 1,056 55.00
โควตากีฬา∗ - -
รวม 1,536 80.00

สอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย 384 20.00
รวมทั้งส้ิน 1,920 100.00

หมายเหตุ    ∗  รวมจํานวนรับอยูในโควตาทั้งหมด

ตารางที่ 3 เปาหมายการรับนักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ

วิศวกรรมศาสตร 1,350 70.31
เทคโนโลยีการเกษตร 240 12.50
เทคโนโลยีสารสนเทศ∗ 150 7.81
สาธารณสุขศาสตร 180 9.38
รวมทั้งส้ิน 1,920 100.00

หมายเหตุ    ∗  (วิทย = 75 คน, ศิลป = 75 คน)
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วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546
2. เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2546
3. เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาปริญญาตรีทีส่อง ปการศึกษา 2546

ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคร้ังนี้
ประชากรที่ศึกษาเปนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2546 โดยแบงเปนนักศึกษาใหมสมัคร
เขาศึกษาเปนปริญญาตรีแรก และนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาเปนปริญญาที่สอง

 การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมคร้ังนี้ เปนการศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา  และขอมูลดานครอบครัว

นิยามศัพทเฉพาะ

นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก หมายถึง ผูทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีรับเขาเปนนักศึกษา
ปริญญาตรีแรก และมีฐานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งรับโดยวิธีใหโควตาของมหาวิทยาลัย และการ
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย โดยไดรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมในวันที่ 19
พฤษภาคม 2546

นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากอนและ
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาปริญญาตรีโดยศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ตางจากสาขาวิชาเดิมที่เคย
ศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปริญญาที่สอง

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมโควตา  หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเขา
เปนนักศึกษาโดยไมมกีารสอบคัดเลือก แตรับเขาตามวธิกีารและหลักเกณฑทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 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 จังหวัดกระบ่ี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช
พังงา  นราธิวาส  ปตตานี  สงขลา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สตูล  และสุราษฎรธานี

ปการศึกษา  หมายถึง ชวงเวลาต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ดังนั้น
ปการศึกษา  2546  หมายถึง ชวงเวลาต้ังแตเดือนมิถุนายน  2546   ถึงเดือนพฤษภาคม  2547

อักษรยอที่ใช

มทส หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ. หมายถึง นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทก. หมายถึง นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทส. หมายถึง นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ. หมายถึง นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
S.D. หมายถึง คาทีเ่บ่ียงเบนไปจากคาเฉลีย่ (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: standard deviation)



บทที่ 2

วิธีการศึกษา

การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ปการศึกษา  2546   มี
วัตถุประสงค  3  ประการ  ประการแรก  เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2546  ประการทีส่อง เพือ่ศึกษาภูมหิลังของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา
2546 และประการสุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง ปการศึกษา 2546
โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้

ประชากร

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ นกัศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน   โดยเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน
และนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ ระเบียนประวติันกัศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียน
ประวติันกัศึกษาปริญญาตรีที ่2 โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว  เปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เพศ         
วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด เช้ือชาติ 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 การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และความสามารถพิเศษ
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การรวบรวมขอมูล

ในการศึกษาคร้ังนี้ ฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา เปนผูรวบรวมขอมูลโดยการแจก
ระเบียนประวติันกัศึกษาใหมแกนกัศึกษาทีม่ารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
และปริญญาตรีที่สอง     ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546  หลังจากนั้นงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน ไดนําระเบียนประวัตินักศึกษาใหมดังกลาวมาทําการบันทึกขอมูลในรูปแบบที่สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดสะดวก แลวจึงสงคืนระเบียนประวัติแกฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา

การวิเคราะหขอมูล

ในการศึกษาคร้ังนี ้วเิคราะหคาสถติิพืน้ฐานของประชากร ดวยสถติิเชิงบรรยาย (descriptive
statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ มัธยฐาน ฐานนิยม คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0



บทที่ 3

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาขอมลูนกัศึกษาใหม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ปการศึกษา 2546 มวีตัถปุระสงค
3 ประการ ประการแรก เพือ่สรุปผลการคัดเลือกนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546
ประการที่สอง เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2546 และประการ
สุดทาย เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่อง ปการศึกษา 2546

การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา โดย
แบงการนาํเสนอเปน 3 ตอน คือ ตอนแรก เปนการนาํเสนอผลการคัดเลือกนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
ปการศึกษา 2546  ตอนทีส่อง เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหภูมหิลังของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
ปการศึกษา 2546 และตอนสุดทาย  เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหภูมิหลังของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีที่สอง ปการศึกษา 2546 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ตอนท่ี 1 ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546!

ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขา
ศึกษา โดยมีการดําเนนิงานในการคดัเลือกนกัศึกษา 2  ประเภท ดังนี้

1.1 การคัดเลอืกนกัศกึษาประเภทโควตา การคัดเลือกนกัศึกษาประเภทโควตา ปการศึกษา
2546 เปดรับสมัครระหวางวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2545     โดยมีเปาหมายการรับรอยละ  80 ของ
เปาหมายการรับนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด มีผูสมัครทั้งส้ิน 3,559 คน ผานการคัดเลือก
2,365 คน  ยืนยันเขาศึกษา 811 คน   และรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาใหมทัง้ส้ิน 617 คน
คิดเปนรอยละ 32.14 ของเปาหมายการรบันกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด (1,920คน) ซึง่ตํ่ากวา
เปาหมายการรบันกัศึกษาประเภทโควตาคดิเปนรอยละ 47.86 โดยผลการคัดเลือกจาํแนกตาม
ประเภทโควตา และจําแนกตามกลุมสาขาวชิา มรีายละเอียดดังตารางที ่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 ข้ึนทะเบียน

โควตาโรงเรียน 1,149 765 297 217
โควตาจังหวัด 2,268 1,560 496 388
โควตากีฬา 42 40 18 12
รวมทั้งส้ิน 3,559 2,365 811 617

ตารางที่  5 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา สมัคร ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา ข้ึนทะเบียน

วิศวกรรมศาสตร 1,326 1,348 447 349
เทคโนโลยีการเกษตร 477 425 124 83
เทคโนโลยีสารสนเทศ 504 253 100 77
สาธารณสุขศาสตร 1,252 339 140 108

รวมทั้งส้ิน 3,559 2,365 811 617

1.2 การคัดเลอืกนกัศกึษาประเภทสอบคัดเลอืกผานทบวงมหาวทิยาลยั การนาํเสนอ
ในสวนนี ้ แบงการนาํเสนอเปนภาพรวมของการคัดเลือก อันดับการเลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คะแนนของผูสอบคัดเลือกที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อัตราการแขงขันเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน และคณะที่มีผูเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1.2.1 ภาพรวมของการคัดเลือก ในปการศึกษา 2546 มีผูสมัครเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารีทัง้ส้ิน 5,031 คน ผานการสอบคัดเลือก มสิีทธิเ์ขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย
1,267 คน  มีผูผานการคัดเลือก 1,013 คน และมารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาใหมทัง้ส้ิน
907 คน รายละเอียดดังตารางที ่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย  จําแนกตาม
กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา เลือกสมัคร มสิีทธิส์อบ
สัมภาษณ

ผานการคัด
เลือก

ข้ึนทะเบียน

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

รวมทั้งส้ิน 5,031 1,267 1,013 907

1.2.2 อันดับการเลอืกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี  จากจํานวนผูสมัครสอบที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  5,031 คน มีผูเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่
4 มากทีสุ่ด (รอยละ 32.02) รองลงมา คืออันดับที ่ 3, 1 และ 2 (รอยละ 23.87, 22.60 และ 21.51
ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที ่7

ตารางที่ 7 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา
2546 จําแนกตามอันดับการเลือก

อันดับการเลือก มทส
กลุมสาขาวิชา

1 2 3 4
รวม

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
รวมทั้งส้ิน 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 คะแนนของผูสอบคัดเลอืก

(1) ชวงของคะแนนการสอบ ผูสมคัรสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวทิยาลัยทีเ่ลือก
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และผานการสอบคัดเลือก มสิีทธิเ์ขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย
จํานวน 1,267 คน  มีคะแนนอยูในชวงตาง ๆ ดังตารางที่ 8

ตารางที ่8  จาํนวนและรอยละของผูผานการสอบคัดเลือก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและชวงคะแนน"
กลุมสาขาวิชา

วศ. ทก. (พืช, สัตว) ทก. (อาหาร) ทส. (วิทย) ทส. (ศิลปคํานวณ) สธ.ชวงคะแนน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

379.51-389.50 - - - - - - - - - - 1 1.11
369.51-379.50 - - - - - - - - - - - -
359.51-369.50 - - - - - - - - - - 1 1.11
349.51-359.50 - - - - - - - - - - 3 3.33
339.51-349.50 - - - - - - - - - - 7 7.78
329.51-339.50 - - - - - - - - - - 25 27.78
319.51-329.50 - - - - - - 1 2.50 - - 36 40.00
309.51-319.50 - - - - 1 2.50 3 7.50 - - 17 18.89
299.51-309.50 - - - - - - 2 5.00 4 10.00 - -
289.51-299.50 - - - - - - 6 15.00 5 12.50 - -
279.51-289.50 1 0.10 - - - - 5 12.50 9 22.50 - -
269.51-279.50 - - - - - - 7 17.50 22 55.00 - -
259.51-269.50 1 0.10 - - - - 4 10.00 - - - -
249.51-259.50 1 0.10 - - 1 2.50 12 30.00 - - - -
239.51-249.50 5 0.50 - - - - - - - - - -
229.51-239.50 7 0.70 - - - - - - - - - -
219.51-229.50 15 1.50 - - 6 15.00 - - - - - -
209.51-219.50 42 4.20 5 8.77 4 10.00 - - - - - -
199.51-209.50 92 9.20 8 14.04 7 17.50 - - - - - -
189.51-199.50 211 21.10 6 10.53 13 32.50 - - - - - -
179.51-189.50 381 38.10 13 22.81 8 20.00 - - - - - -
169.51-179.50 244 24.40 10 17.54 - - - - - - - -
159.51-169.50 - - 8 14.04 - - - - - - - -
150.00-159.50 - - 3 5.26 - - - - - - - -
ต่ํากวา 150 - - 4 7.02 - - - - - - - -
รวม 1,000 100.00 57 100.00 40 100.00 40 100.00 40 100.00 90 100.00

หมายเหตุ วศ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทก. (พืช, สัตว) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
ทก. (อาหาร) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
ทส. (วิทย) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
ทส. (ศิลปคํานวณ) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
สธ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

                                                          
" เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. (2546). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2546. (นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี). (อัดสําเนา)
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(2) คะแนนสูงสุด  คะแนนตํ่าสุด คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของผูสมคัรสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวทิยาลัยทีเ่ลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี มรีายละเอียด
ดังตารางที่ 9

ตารางที่  9 คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผูสมัคร
สอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัยที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี#

คะแนนรวม คะแนนวชิาสอบ คะแนน  GPA คะแนน  PRกลุม
สาขาวชิา สงูสดุ ต่าํสดุ เฉลีย่ S.D. สงูสดุ ต่าํสดุ เฉลีย่ S.D. สงูสดุ ต่าํสดุ เฉลีย่ S.D. สงูสดุ ต่าํสดุ เฉลีย่ S.D.
วศ. 283.99 173.80 188.83 13.01 230.00 122.50 155.25 14.77 27.32 .12 14.46 6.58 27.78 1.39 19.12 6.29
ทก. (พ., ส.) 218.15 143.66 182.61 19.06 184.00 135.00 156.25 11.93 26.26 .38 10.86 6.93 27.78 2.78 15.50 7.47
ทก. (อ.) 314.96 180.86 205.76 24.06 260.00 143.50 169.78 19.54 27.19 3.33 16.02 6.98 27.78 5.56 19.97 5.85
ทส. (ว.) 325.76 250.58 277.58 20.70 265.50 196.75 234.59 15.95 32.42 3.88 20.86 8.78 33.33 1.67 22.13 9.35
ทส. (ศ.) 304.01 271.32 281.47 9.55 274.50 222.00 242.88 13.68 26.78 3.33 18.72 6.45 26.39 6.94 19.86 5.43
สธ. 383.89 315.57 329.25 11.20 310.00 241.00 267.39 13.19 37.37 11.28 28.65 6.35 38.89 15.56 33.21 5.71

หมายเหตุ วศ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทก. (พ., ส.) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
ทก. (อ.) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
ทส. (ว.) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)
ทส. (ศ.) หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
สธ. หมายถึง กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

(3) รอยละของคะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ีย ของผูทีเ่ลือก
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีเมือ่เปรียบเทยีบกบัมหาวทิยาลยั/สถาบันอ่ืน จาํแนกตามกลุมสาขาวชิา
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
ของคะแนนสูงสุดของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารอียูในลําดับที ่ 16 มคีะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ
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

อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่เลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาไดดังนี้

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เทากับ 3.32:1 โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มีอัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 63.42:1 ในขณะท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีอัตราการแขงขันตํ่าสุด 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 มีอัตราการแขงขันตํ่าสุด 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 โดยโครงการจัดต้ังคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน มีอัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 15.97:1 ในขณะท่ีคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีอัตราการแขงขันตํ่าสุด
เทากับ 2.77:1 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ 8)

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร อัตราการแขงขันของผูสมัครสอบคัดเลือกที่
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เทากับ  6.79:1  โดยโครงการ
จดัต้ังคณะวทิยาการจัดการสุขภาพและการกฬีา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษณิ มี
อัตราการแขงขันสูงสุด เทากับ 7.48:1 ในขณะที่คณะสาธารณสุขศาสตร    สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล มีอัตราการแขงขันตํ่าสุด 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

ตารางที ่  10 คณะทีม่ผูีเลือกมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก (รวมทกุอันดับการเลือก)$

รหสัคณะ สํานกัวชิา/คณะ/มหาวทิยาลัย สมคัร (คน) ผาน (คน)

0502 สํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 3,316

(3,335)

1,000

(803)

1340 คณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3,171 50

0661 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวชิานติิศาสตร
บัณฑติ (โครงการพเิศษ) มหาวทิยาลัยนเรศวร

2,638 100

0353 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 2,515 452

0103 คณะเกษตร ประเภทวิชาวิทยาศาสตรเกษตร วิทยาเขต
บางเขน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

2,460 101

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีเปนขอมลูจากศูนยบริการการศึกษา

1.3 จาํนวนนกัศกึษาขึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษาใหมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

จากการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการใหโควตาและการสอบคัดเลือกผานทบวง
มหาวทิยาลัย มนีกัศึกษามาข้ึนทะเบยีนเปนนกัศึกษาใหมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีรวม
1,524 คน โดยเปนนักศึกษากลุมโควตา 617 คน (รอยละ 40.49) และเปนนักศึกษากลุมสอบคัด
เลือก 907 คน (รอยละ 59.51)

เปนนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,074 คน (รอยละ 70.47) กลุม
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 149 คน (รอยละ 9.78) กลุมสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 133 คน
(รอยละ 8.73) และกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 168 คน (รอยละ 11.02)

รายละเอียดจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา แสดงไดดังแผนภูมิที่ 1
                                                          
$ ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักทดสอบกลาง. (2546). TOP 5 คณะท่ีมีผูเลือกมากที่สุด. [Online]. แหลงที่มา:
http://entrance.mis.mua.go.th/somestat46.htm [25 กรกฎาคม 2546]
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แผนภูมิที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา

1.4 จาํนวนนกัศกึษาใหมปรญิญาตรแีรกเปรียบเทียบกบัเปาหมายการรบั

เมือ่เปรียบเทยีบนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศกึษา 2546 กบัเปาหมายการรบั
พบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   สามารถรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกได  รอยละ 79.38
ของเปาหมาย   รายละเอียดดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ
จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา

วิธีการรับเขา
โควตา สอบคัดเลือก

รวม
กลุมสาขาวิชา

เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ
วิศวกรรมศาสตร 1,080 349 32.31 270 725 268.52 1,350 1,074 79.56
เทคโนโลยีการเกษตร 192 83 43.23 48 66 137.50 240 149 62.08
เทคโนโลยสีารสนเทศ 120 77 64.17 30 56 186.67 150 133 88.67
สาธารณสุขศาสตร 144 108 75.00 36 60 166.67 180 168 93.33

รวม 1,536 617 40.17 384 907 236.20 1,920 1,524 79.38

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

โควตากีฬา

โควตาโรงเรียน

โควตาจังหวัด

สอบคัดเลือก

67.50%
(725 คน)

44.30%
(66 คน) 42.11%

(56 คน)
35.71%
(60 คน)

20.11%
(216 คน)

36.24%
(54 คน)

41.35%
(55 คน) 37.50%

(63 คน)

12.10%
(130 คน)

19.46%
(29 คน)

15.04%
(20 คน)

22.62%
(38 คน)

0.28%
(3 คน)

0

1.50%
(2 คน)

4.17%
(7 คน)

0

10

20

30

40

50

60

70
รอยละ
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก

การนําเสนอในตอนนี้  แบงเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลสวนตัว  สวนทีส่อง เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูดานการศึกษา และสวนสุดทาย เปน
การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูดานครอบครัว 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)

เมื่อจําแนกตามวิธีการ
รับเขา พบวา นกัศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุมโควตาเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย ใน
ขณะที่นักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกกลุมสอบคัดเลือก เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง

เมื่ อจําแนกตามก ลุ ม
สาขาวชิา พบวา นักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ในขณะที่กลุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสา
ธารณสุขศาสตร เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย

65.18
(700 คน)

34.82
(374 คน) 26.17

(39 คน)

73.83
(110 คน)

21.05
(28 คน)

78.95
(105 คน)

19.64
(33 คน)

80.36
(135 คน)
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วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร

ชาย

หญิง

รอยละ

กลุมสาขาวิชา

39.22
(242 คน)

60.78
(375 คน)

61.52 
(558 คน)

38.48
(349 คน)
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โควตา สอบคัดเลือก

ชาย

หญิง

วิธีการรับเขา

รอยละ

แผนภูมิท่ี 2 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและเพศ

แผนภูมิท่ี 3 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ
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1.2 อายุ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกมีอายุต้ังแต 17 ปข้ึนไป โดยนักศึกษาสวนใหญมี
อายุ 18 ป โดยอายุจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวชิาไดดังตารางที ่12 และ 13 (รายละเอยีด
เพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ข  ตารางที ่12 และ 13)

ตารางที่ 12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและอายุ
อายุ (ป)

วิธีการรับเขา
นอยที่สุด มากที่สุด เฉล่ีย S.D.

โควตา 17 21 18.36 .60
สอบคัดเลือก 17 23 18.49 .89
        รวมทั้งหมด 17 23 18.44 .79

ตารางที่ 13 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและอายุ
อายุ (ป)

กลุมสาขาวิชา
นอยที่สุด มากที่สุด เฉล่ีย S.D.

วิศวกรรมศาสตร 17 23 18.46 .79
เทคโนโลยีการเกษตร 17 20 18.41 .83
เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 20 18.22 .65
สาธารณสุขศาสตร 17 21 18.52 .60
        รวมทั้งหมด 17 23 18.44 .79

1.3 เชื้อชาติและสัญชาติ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีเชื้อชาติและสัญชาติ
ไทย คิดเปนรอยละ 99.74 และ 99.80 ตามลําดับ

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมีเช้ือชาติ
และสัญชาติไทยเชนเดียวกบัภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด (รายละเอียดเพิม่เติม
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
ตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สวนทีเ่หลือกระจายอยูในภาคตาง ๆ  ดังแผนภูมทิี ่4

เมือ่จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา สวนใหญมภูีมลํิาเนา
ตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกทัง้หมด (รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 20 - 21)

แผนภูมิที่ 4  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน

1.6 ทีพ่กัขณะเรยีน  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญพกัในหอพกัมหาวทิยาลัย (รอยละ
93.77) สวนทีเ่หลือพกันอกมหาวทิยาลัย

เมือ่จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา สวนใหญพกัในหอพกั
มหาวทิยาลัยเชนเดียวกบัภาพรวมของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด (รายละเอียดเพิม่เติมดูได
จากภาคผนวก ข ตารางที ่22 -23)

1.7 ความสามารถพิเศษ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีความสามารถทาง
ดานกีฬา (รอยละ 29.07) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร (รอยละ 20.08)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ทั้งกลุมโควตาและสอบคัดเลือกมีความสามารถ
ทางดานกฬีา รองลงมาคือ คอมพวิเตอร เชนเดียวกบัภาพรวมของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด
(รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 24)

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร และสาธารณสุขศาสตร สวนใหญมีความสามารถทางดาน
กีฬา รองลงมาคือ คอมพิวเตอร เชนเดียวกับภาพรวมของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด    

56.04
(854 คน)

8.07
(123 คน)

8.99
(137 คน)

6.30
(96 คน)

9.71
(148 คน)

7.09
(108 คน)

3.67
(56 คน)
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือกทม. 
และปริมณฑล

ภาคกลาง ภาคใต
ภูมิลําเนา

ตามทะเบยีนบาน
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สวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมีความสามารถทางดาน
คอมพิวเตอร  รองลงมาคือ กีฬา (รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 25)

1.8 คาใชจายสวนตัว นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีคาใชจายสวนตัวอยู
ระหวาง 2,501-3,000 บาท รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 โดยคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาสูงสุด และ
คาตํ่าสุดของคาใชจาย   จําแนกตามวธิกีารรับเขาและกลุมสาขาวชิาไดดังตารางที ่ 14 และ 15        
(รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ข  ตารางท่ี 26 - 27)

แผนภูมิที่ 5 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคาใชจายสวนตัว

ตารางที ่14  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและคาใชจายสวนตัว
คาใชจาย วิธีการรับเขา
สวนตัว โควตา สอบคัดเลือก

รวมทั้งหมด

มัธยฐาน 3,000 3,000 3,000
ฐานนิยม 3,000 3,000 3,000
สูงสุด 6,000 8,000 8,000
ตํ่าสุด 250 200 200

ตารางที ่15  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและคาใชจายสวนตัว
คาใชจาย กลุมสาขาวิชา
สวนตัว วศ. ทก. ทส. สธ.

รวมทั้งหมด

มัธยฐาน 3,000 2,500 3,000 2,500 3,000
ฐานนิยม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
สูงสุด 8,000 5,000 6,000 7,000 8,000
ตํ่าสุด 200 550 600 500 200

รอยละ

9.32
(142 คน)

13.32
(203 คน)

15.09
(230 คน)

33.46
(510 คน)

5.38
(82 คน)

11.48
(175 คน)

1.18
(18 คน)
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(66 คน) 1.25
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา

การนําเสนอในสวนนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษาของนักศึกษา 
ไดแก ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการ
ศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คะแนนเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา จํานวนคร้ังในการสมัครเขาศึกษาผาน
ทบวงมหาวิทยาลัย อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอ่ืนมากอน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษา
จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (รอยละ 55.18) สวนทีเ่หลือกระจายอยูในภาคตาง ๆ ดังภาพที ่1

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการ
ศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 28 - 29)

2.2 จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษา
จากจงัหวดันครราชสีมา (รอยละ 12.76) สวนทีเ่หลือกระจายอยูตามจงัหวดัตาง ๆ อีก 69 จงัหวดั
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่  30)

2.3 วุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสมัครเขา
ศึกษาตอโดยใชวุฒิการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 99.74) และมีเพียง 2 คน (รอยละ
0.13) เทานั้น ที่ใชวุฒิการศึกษาเทียบเทาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเขาศึกษาตอ ซึ่งทั้งสองคน
ดังกลาวเปนนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค   
ตารางที่ 31 - 32)

2.4 ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2546 (รอยละ 76.85) สวนที่เหลือจบการศึกษาในปการศึกษา 2545, 2544 และกอน
ปการศึกษา 2544 คิดเปนรอยละ 17.75,  3.75  และรอยละ 0.99 ตามลําดับ (รายละเอียดเพิม่เติมดู
ไดจากภาคผนวก ค ตารางที่  33)

2.5 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมี
GPA เฉล่ียอยูระหวาง 3.00-3.49 (รอยละ 38.39) รองลงมามี GPA อยูระหวาง 2.50-2.99 (รอยละ
29.53)    รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่ 6 โดย GPA จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและกลุมสาขาวชิามรีาย
ละเอียดดังแผนภูมทิี ่7 � 8
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
841 คน (55.18%)

ภาคเหนือ
145  คน (9.51%)

ภาคตะวันออก
126  คน (8.27%)

ภาคกลาง
91  คน (5.97%)ภาคตะวันตก

112  คน (7.35%)

ภาคใต
126  คน (8.27%)

กรุงเทพฯและปริมณฑล
163  คน (10.70%)

า
ภาพที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษ
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ต

รอยละ
แผนภูมิที่ 6 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคะแนนเฉล่ีย (GPA)

แผนภูมิที่ 7 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและ GPA

ารางที่  16 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและ GPA
GPA

วิธีการรับเขา
สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย S.D.

โควตา 3.94 2.12 2.96 0.25
สอบคัดเลือก 2.71 1.16 2.71 0.42

12.53
(191 คน)

38.39
(585 คน)

29.53
(450 คน)

14.24
(217 คน)

2.82
(43 คน)

0.20
(3 คน)
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GPA

0 0.330
4.74

23.81

0.16

44.87

6.97

21.83

62.72

2.21

27.71
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โควตา สอบคัดเลือก

1.00 - 1.49

1.50 - 1.99

2.00 - 2.49

2.50 - 2.99

3.00 - 3.49

3.50 - 4.00

วิธีการรับเขา

รอยละ
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แผนภูมิที่ 8 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและ GPA

ตารางที่  17  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและ GPA
GPA

กลุมสาขาวิชา
สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย S.D.

วิศวกรรมศาสตร 3.94 1.16 2.88 0.47
เทคโนโลยีการเกษตร 3.92 1.64 3.00 0.52
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 1.97 3.18 0.38
สาธารณสุขศาสตร 3.90 2.53 3.30 0.31

2.6 จาํนวนครัง้ในการสมคัรเขาศกึษาผานทบวงมหาวทิยาลัย นกัศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญสมัครเขาศึกษาผานทบวงมหาวิทยาลัยเปนคร้ังแรก (รอยละ 63.51)
สวนที่เหลือสมัครเปนคร้ังที่ 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 (รายละเอียดเพ่ิม
เติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ 38)
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แผนภูมทิี ่9 นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามอันดับการเลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

2.8 การศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืน นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก
สวนใหญไมเคยศึกษาในสถาบันอ่ืนมากอน (รอยละ 78.50) สวนที่เหลือเคยศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอ่ืนมากอน โดยสวนใหญศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอนเปนเวลา 1 ป (รอยละ 89.42)
สวนที่เหลือศึกษาเปนเวลา 2 ป และ 3 ป  (รอยละ 8.47 และ 2.12 ตามลําดับ) โดยสถาบันอุดม
ศึกษาที่นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกเคยศึกษามากทีสุ่ด 3 อันดับแรก คือ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี    มหาวทิยาลัยรามคําแหง และสถาบันราชภัฏ (รอยละ 43.92, 18.52
และ 8.99 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที ่39 - 41)

2.9 แหลงทีม่าของคาใชจายทางดานการศกึษา นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
มแีหลงทีม่าของคาใชจายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา (รอยละ 54.79) รองลงมาเปนทุน
กูยืมรัฐบาล (รอยละ 18.44)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญทีม่า
ของคาใชจายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา       และรองลงมาเปนทุนกูยืมรัฐบาลเชนเดียว
กบัภาพรวมของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค
ตารางที่ 42 - 43)
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานครอบครัว
การนาํเสนอในสวนนีจ้ะเปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูดานครอบครัวของนกัศึกษาใหม

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 สวนใหญบิดา
มารดาอยูดวยกนัเชนเดียวกบัภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทัง้หมด (รายละเอียดเพิม่เติม
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

กลุมโควตาและกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (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 และสาธารณสุขศาสตรสวนใหญมี
วฒุกิารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (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   บิดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบอาชพี
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 32.09) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 18.70)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชพีทาํนา (รอยละ 28.53) รองลงมาคือ อาชพีขาราชการ/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) ในขณะทีบิ่ดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ
26.17 และ 45.24 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง  ตารางที่ 49)

3.2.3 รายไดของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา
5,001 บาท (รอยละ 27.95) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 10 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม คาสูงสุด และ
คาตํ่าสุดของรายไดบิดาจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 18
และ 19 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง  ตารางที่ 50 - 51)

แผนภูมิที่ 10 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของบิดา

ตารางที ่18  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและรายไดของบิดาตอเดือน
คาใชจาย วิธีการรับเขา
สวนตัว โควตา สอบคัดเลือก

รวมทั้งหมด

มัธยฐาน 6,000 14,000 10,000
ฐานนิยม 3,000 20,000 20,000
สูงสุด 6,500 180,000 180,000
ตํ่าสุด 400 300 300
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ตารางที ่19  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของบิดาตอเดือน
คาใชจาย กลุมสาขาวิชา
สวนตัว วศ. ทก. ทส. สธ.

รวมทั้งหมด

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
ตํ่าสุด 300 1,000 1,000 300 300

3.3 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของมารดา
3.3.1 วฒุกิารศึกษาสูงสุดของมารดา มารดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ

มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 48.75) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 25.00)
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา มารดาของ

นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมวีฒุกิารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ปริญญาตรี
เชนเดียวกับภาพรวมของมารดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกท้ังหมด (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได
จากภาคผนวก ง ตารางที่ 52 - 53)

3.3.2 อาชีพของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบ
อาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 25.33) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 19.09)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชพีทาํนา (รอยละ 29.01) รองลงมาคือ  อาชพีขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ (รอยละ 20.91)    สําหรับมารดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญ
ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบาํนาญ (รอยละ 28.34) รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชพี/แมบาน
(รอยละ 19.18) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง  ตารางที่ 54)

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ (รอยละ 28.31 และ 25.56 ตามลําดับ)   ในขณะทีม่ารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ
24.83 และ 44.05 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง  ตารางที่ 55)
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3.3.3 รายไดของมารดา   มารดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมรีายได
ตํ่ากวา 5,001 บาท (รอยละ 31.04) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 11 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม คาสูงสุด
และคาตํ่าสุดของรายไดของมารดาจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา   มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 20 และ 21 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง  ตารางที่ 56 - 57)

แผนภูมิที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดขอ

ตารางที ่ 20  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและรายไดของมารด
คาใชจาย วิธีการรับเขา
สวนตัว โควตา สอบคัดเลือก

รวมท

มัธยฐาน 4,000 10,745 7,0
ฐานนิยม 3,000 20,000 3,0
สูงสุด 50,000 100,000 100
ตํ่าสุด 200 400 2

ตารางที ่ 21  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของมารด
คาใชจาย กลุมสาขาวิชา
สวนตัว วศ. ทก. ทส. สธ.
มัธยฐาน 10,000 4,500 15,000 3,000
ฐานนิยม 3,000 3,000 20,000 3,000
สูงสุด 100,000 40,000 80,000 30,000
ตํ่าสุด 200 500 500 300
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7,065
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3.4 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของผูอุปการะ
3.4.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก

มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใกลเคียงกันระหวางระดับประถมศึกษาและระดับปริญญาตรี (รอยละ 33.68
และ 32.63 ตามลําดับ)

เมือ่จาํแนกตามวธิกีารรับเขา พบวา ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญมวีฒุกิารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 45.95) รองลงมาคอื ปริญญาตรี
(รอยละ 29.73)   สําหรับผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญมี
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 36.21) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา (รอยละ
24.14) (รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 58)

เมือ่จาํแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมี    
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 33.33 และ 57.14 ตามลําดับ) ผูอุปการะของนกัศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรสวนใหญมวีฒุกิารศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา  
ม.ปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา และปริญญาตรี (รอยละ 28.57 เทากันทั้ง 3 ระดับการศึกษา)       และ
ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตรสวนใหญมวีฒุกิารศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 83.33) (รายละเอียดเพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที ่59)

3.4.2 อาชีพของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจาง/พนกังานบรษิทัหรือหางรานเอกชน (รอยละ 29.47)     รองลงมาคือ ขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ และประกอบธรุกจิสวนตัว/คาขาย (รอยละ 16.84)

เมือ่จาํแนกตามวธิกีารรับเขา พบวา ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมโควตาสวนใหญประกอบอาชพีรับจาง/พนกังานบริษทัหรือหางรานเอกชน   (รอยละ 34.29)     
รองลงมาคือ  อาชพีทาํนา  (รอยละ 20.00)   สําหรับผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสอบคัดเลือกสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/พนกังานบริษทัหรือหางรานเอกชน (รอยละ 26.67)
รองลงมาคือ ประกอบธรุกจิสวนตัว/คาขาย (รอยละ 20.00) (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูไดจากภาคผนวก ง
ตารางที ่60)

เมือ่จาํแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน   
(รอยละ 31.08) ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว/ประมง และรับจาง/พนกังานบริษทัหรือหางรานเอกชน (รอยละ 28.57 และ
28.57 ตามลําดับ) ผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน (รอยละ
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28.57 และ 28.57 ตามลําดับ)      สําหรับผูอุปการะของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
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 และตํ่าสุดของรายไดของผูอุปการะจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา
มีรายละเอียดดังตารางที่ 22 และ 23 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 62 - 63)

แผนภูมิที่ 12 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของผูอุปการะ

ตารางที ่ 22  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามวธิกีารรับเขาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน
คาใชจาย วิธีการรับเขา
สวนตัว โควตา สอบคัดเลือก

รวมทั้งหมด

มัธยฐาน 6,000 10,000 8,000
ฐานนิยม 5,000 10,000 10,000
สูงสุด 150,000 70,000 150,000
ตํ่าสุด 1,500 2,000 1,500

ตารางที ่ 23  นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จาํแนกตามกลุมสาขาวชิาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน
คาใชจาย กลุมสาขาวิชา
สวนตัว วศ. ทก. ทส. สธ.

รวมทั้งหมด

มัธยฐาน 8,200 5,500 24,000 7,780 8,000
ฐานนิยม 10,000 5,000 2,000 1,500 10,000
สูงสุด 150,000 18,000 70,000 8,000 150,000
ตํ่าสุด 2,000 3,500 2,000 1,500 1,500
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3.5 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา
3.5.1 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดาท่ีมีชีวิตอยูทั้งหมด นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก

สวนใหญมพีีน่องรวมบิดามารดาทีม่ชีวีติอยูรวมทัง้ตนเอง 2 คน (รอยละ 50.39) รองลงมาคือ มพีีน่อง
รวมบิดามารดาท่ีมีชีวิตอยูรวมทั้งตนเอง 3 คน  (รอยละ 28.41)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมี
พีน่องรวมบิดามารดาทีม่ชีวีติอยูรวมทัง้ตนเอง 2 คน รองลงมาคือ มพีีน่องรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยู
รวมทั้งตนเอง 3 คน  เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียด
เพิม่เติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที ่64 - 65)

3.5.2 ลําดับการเปนบุตร นักศึกษาปริญญาตรีสวนใหญเปนบุตรคนแรก (รอยละ
51.31) รองลงมาคือเปนบุตรคนที ่2 (รอยละ 30.31)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญ
เปนบุตรคนแรก รองลงมาคือ เปนบุตรคนที ่2  เชนเดียวกบัภาพรวมของนกัศึกษาปริญญาตรีใหมแรก
ทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางท่ี 66 - 67)

3.5.3 จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู นักศึกษาปริญญาตรีแรกสวนใหญมีพี่นองที่กําลัง
ศึกษาอยู  2 คน (รอยละ 49.93) รองลงมาคือ มีพี่นองที่กําลังศึกษาอยู 1 คน (รอยละ 28.35)

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวชิา พบวา สวนใหญมีพี่นองที่
กําลังศึกษาอยู  2 คน รองลงมาคือ มีพี่นองที่กําลังศึกษาอยู 1 คน เชนเดียวกับภาพรวมของนัก
ศึกษาปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูไดจากภาคผนวก ง ตารางที่ 68 - 69)
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ตอนท่ี 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
มีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉล่ียประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน

2. ขอมูลดานการศึกษา

นกัศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่องทัง้ 2 คน จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาปลายแตกตางกนั
ดังนี้

1) จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายดวยการศึกษาเทยีบเทามธัยมศึกษาตอนปลาย
จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉล่ีย 1.00 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกดวยการสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย 
โดยเลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีเปนอันดับที ่3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก)
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนสง)

2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย) มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกโดยวิธีการรับเขาศึกษาแบบโควตาโรงเรียน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ปริญญาตรีแรก) เมื่อภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 2.24 โดย
ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้งสองคนมีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจาก
บิดามารดา
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3. ขอมูลดานครอบครัว

3.1 บิดาและมารดา

บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองท้ัง 2 คน มีสถานภาพในลักษณะ
สมรสและอยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดาและมารดาของนัก
ศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน แตกตางกนั ดังนี้

1) บิดาและมารดามวีฒุกิารศึกษาสงูสุดระดับปริญญาตรี อาชพีรับราชการครู มรีายได
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 เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่อง ปการศกึษา 2546

การศึกษาคร้ังนีป้ระชากรทีศึ่กษาคือ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,256 คน   โดยเปนนักศึกษาปริญญาตรีแรก จํานวน 1,254 คน   และ
นกัศึกษาปริญญาตรีทีส่อง จาํนวน 2 คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนีคื้อ ระเบียนประวติันกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระเบียนประวติันกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ 2 รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่
มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงบรรยาย (descriptive statistics) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546
ในปการศึกษา 2546 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีรับนกัศึกษาใหมระดับปริญญาตรีแรก

เขาศึกษาโดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนกัศึกษาโดยการใหโควตา (โควตา
โรงเรียน โควตาจังหวดั และโควตากฬีา) พบวา มนีกัศึกษามารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาใหม
ทัง้ส้ิน 617 คน และผลการคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย พบวา มนีกัศึกษามารายงานตัวข้ึนทะเบียน
เปนนกัศึกษาใหมทัง้ส้ิน 907 คน รวมทัง้ส้ิน 1,524 คน คิดเปนรอยละ 79.38 ของเปาหมายการรับ

จากจํานวนผูสมคัรสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวทิยาลัยในปการศึกษา 2546 ทัง้หมด
(ทัว่ประเทศ) มผูีสมคัรเลือกสํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีมากทีสุ่ดเปน
อันดับที ่1 จาก 5  คณะทีม่ผูีเลือกมากทีสุ่ด และผูสมคัรสวนใหญเลือกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
เปนอันดับที ่ 4  โดยผูสมคัรแตละกลุมสาขาวชิามคีะแนนสูงสุด ตํ่าสุด  เฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
รอยละของคะแนนสูงสุด  ลําดับของคะแนนสูงสุดเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืน และอัตราการ
แขงขัน โดยสรุปมรีายละเอียดดังนี้
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กลุมสาขาวิชา คะแนน
สูงสุด

คะแนน
ตํ่าสุด

คะแนน
เฉล่ีย

S.D.
% ของ
คะแนน
สูงสุด

ลําดับที่∗
จํานวน
สาขา
วิชา

จํานวน
 ม/ส

อัตราการ
แขงขัน

วศ. 283.99 173.80 188.83 13.01 51.12 32 66 20 3.32:1
ทก. (พ.,ส.) 218.15 143.66 182.61 19.06 39.27 16 23 15 4.26:1
ทก. (อ.) 314.96 180.86 205.76 24.06 56.69 2 10 9 5.89:1
ทส. (ว.) 325.76 250.58 277.58 20.70 39.27 11 12 6 4.95:1
ทส. (ศ.) 304.01 271.32 281.47 9.55 56.69 3 12 6 9.83:1
สธ. 383.89 315.57 329.25 11.20 49.36 6 7 6 6.79:1
หมายเหตุ ∗  ลาํดับที ่ เปนลาํดับทีเ่มือ่เปรียบเทยีบกบัมหาวิทยาลยั/สถาบันทีม่สีาขาวิชาทีส่อดคลองกบั แตละกลุมสาขาวิชาของ มทส

2. ผลการวเิคราะหขอมูลนกัศกึษาใหมปรญิญาตรแีรก
นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2546 จาํนวน 1,524 คน  มขีอมลูสวนตัว ขอมลู

ดานการศกึษา และขอมลูดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้
ขอมูลสวนตัว: นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง

อายุนอยที่สุด 17 ป มากที่สุด 23 ป และอายุเฉล่ีย 18.44 ป มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นบัถอื
ศาสนาพทุธ ภูมลํิาเนาตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืมากทีสุ่ด ในขณะที่เรียนที่
มทส สวนใหญอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใชจาย
สวนตัวอยูระหวาง 2,501 � 3,000 บาท

ขอมูลดานการศึกษา: นกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจาก
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยมาจากจังหวดันครราชสีมามากทีสุ่ด สวนใหญจบการศึกษาในปการศึกษา
2546 เกอืบทัง้หมดใชวฒุกิารศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในการสมคัรเขาศึกษา คะแนนเฉลีย่
(GPA) ที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 � 3.49 GPA สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เทากับ 3.94, 1.16, 2.96 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานทบวง
มหาวิทยาลัยสวนใหญสมัครเปนคร้ังแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 1
โดยนักศึกษากลุมนี้บางสวนเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน แหลงที่มาของคาใชจายทาง
ดานการศึกษาสวนใหญมาจากบดิามารดา

ขอมูลดานครอบครวั:   สถานภาพของบิดาและมารดาของนกัศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
สวนใหญสมรสและอยูดวยกนั ทั้งบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
อาชีพรับราชการ/ขาราชการบํานาญ และมรีายไดตํ่ากวา 5,001 บาท สําหรับผูอุปการะสวนใหญมวีฒุิ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา อาชพีรับจาง/พนกังานบริษทัหรือหางรานเอกชน รายไดอยูระหวาง
5,001 � 10,000 บาท มพีีน่องรวมบิดามารดาทีม่ชีวีติอยูทัง้หมดรวมทัง้ตนเอง 2 คน สวนใหญเปนบุตร
คนแรก และกําลังศึกษาอยูทัง้สองคน
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3. ผลการวเิคราะหขอมูลนกัศกึษาใหมปรญิญาตรทีีส่อง
นักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง จํานวน 2 คน มขีอมลูสวนตัว ขอมลูดานการศกึษา และ

ขอมลูดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้
ขอมูลสวนตัว: นกัศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่องทัง้ 2 คน เปนเพศชาย อาย ุ23 และ 24 ป

ตามลําดับ มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูที่จังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย ในขณะศึกษาพักอยูกับญาติและอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และมี
คาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉล่ียประมาณ 3,000 บาท ตอเดือน

ขอมูลดานการศึกษา: นกัศึกษาใหมปริญญาตรีทีส่องทัง้ 2 คน จบการศกึษาในระดับ
มธัยมปลายแตกตางกนั ดังนี ้ คนแรก จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายดวยการศึกษาเทยีบ
เทามธัยมศึกษาตอนปลายจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉลี่ย 1.00
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกดวยการสอบคัดเลือก
ผานทบวงมหาวิทยาลัย โดยเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 3 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   (ปริญญาตรีแรก) เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม 2.23 โดยไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนสง) คนที่สอง จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย) มี
คะแนนเฉล่ีย 3.40 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกโดย
วิธีการรับเขาศึกษาแบบโควตาโรงเรียน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) เมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 ดวยระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 2.24 โดยไดรับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ทั้งนี้ทั้งสองคนดังกลาวมีแหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษาจากบิดามารดา

ขอมูลดานครอบครัว: บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน มี
สถานภาพในลักษณะสมรสและอยูดวยกัน สําหรับวุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดของบิดา
และมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สองทั้ง 2 คน แตกตางกนั ดังนี ้  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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