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สวนแผนงาน 



 

คํานํา 
 

 รายงานขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2548  
เปนผลจากการศึกษาขอมูลของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี     โดยรวบรวมขอมูลจากระเบียนประวัติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ท้ังนี้ไดผนวกขอมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปท่ีผานมา และขอมูล
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเปนผลผลิตของการรับนักศึกษามาไวท่ีนี้ดวย     
เพื่อประโยชนในการใชขอมูลมากยิ่งข้ึน 

 การจัดทํารายงานขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการ
คัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก และศึกษาภูมิหลัง
ของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง   เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน     การดําเนินการ    และการ
ตัดสินใจในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพื่อเปนประโยชนในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2548 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป หากรายงานฉบับนี้มีขอบกพรองประการใด โปรด
เสนอแนะความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานในครั้งตอไป
ดวยจักขอบพระคุณยิ่ง 

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา และฝายผลิตเอกสารกลาง   
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รวมท้ังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง ท่ีทําใหรายงานฉบับนี้มี
ความสมบูรณและสําเร็จไดดวยดี 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2548 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2536 
ปจจุบันปการศึกษา 2548 รับนักศึกษาใหมเปนรุนที่ 13 โดยดําเนินการรับ 2 วิธี คือ การรับโดยระบบโควตา 
และการสอบคัดเลือก  ซึ่งขอมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปท่ีผานมา (ป 2536 - 2547) และป
ปจจุบัน (ป 2548)  ท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 
 
 

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ปการศึกษา 2536-2548 

ในปการศึกษา 2536 - 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดจริง
เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับในแตละปการศึกษา คิดเปนรอยละ 76.15, 79.05, 96.80, 98.97, 80.33, 
83.75, 95.66, 91.11, 87.30, 95.03, 79.48,  85.79  และ 95.69 ตามลําดับ  การรับนักศึกษาโดยเฉลี่ยระหวาง
ปการศึกษา 2536 - 2548 แตละกลุมสาขาวิชาสรุปไดดังนี้  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 88.70)  
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ 82.14)  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม (รอยละ 96.50)  และ
กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (รอยละ 98.54)   

ในปการศึกษา 2539 เริ่มมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปแรก  โดยในปการศึกษา 2539  -  
2547  มีผูสําเร็จการศึกษา รวมสะสม  6,880 คน 

 
 
 

ขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี   ปการศึกษา 2548 

การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2548 มีวัตถุประสงค  3 
ประการ ประการแรก  เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก   ปการศึกษา 2548  ประการที่
สอง เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 และประการสุดทาย เพื่อ
ศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง ปการศึกษา 2548   การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ศึกษา
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2548  จํานวน 1,952 คน   โดย
เปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  จํานวน 1,951 คน และนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง จํานวน 1 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียนประวัติ 
นักศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง   รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อ 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา  สรุปจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา 2548  ไดดังนี้ 
 



 ง

โควตา สอบคัดเลือกและ 
Admission 

ปริญญาตรีที่สอง รวมทั้งหมด  
กลุมสาขาวิชา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
วิศวกรรมศาสตร 313 301 614 488 195 683 - - - 801 496 1,297 
เทคโนโลยีการเกษตร 17 93 110 50 75 125 - - - 67 168 235 
เทคโนโลยีสังคม 37 119 156 23 48 71 - 1 1 60 168 228 
สาธารณสุขศาสตร 17 112 129 13 50 63 - - - 30 162 192 

รวม 384 625 1,009 574 368 942 - 1 1 958 993 1,952 
 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
1.  ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 

ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  เขาศึกษา
โดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยการใหโควตา (โควตาโรงเรียน โควตา
จังหวัด  โควตากีฬา  โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และโควตาดนตรีและนาฏศิลป) พบวา มีนักศึกษา
มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ังสิ้น 1,009 คน และผลการคัดเลือกผานสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา พบวา มีนักศึกษามารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ังสิ้น  942  คน รวม
ท้ังสิ้น 1,951 คน   คิดเปนรอยละ 95.69  ของเปาหมายการรับ  (2,040 คน) 

จากจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 
2548 ท้ังหมด (ท่ัวประเทศ) มีผูสมัครเลือกสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาก
เปนอันดับที่ 7 จาก 7 คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด และผูสมัครสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปน
อันดับที่ 4  โดยผูสมัครแตละกลุมสาขาวิชามีคะแนนรวมสูงสุด  ต่ําสุด  เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ
ของคะแนนรวมสูงสุด โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา คะแนนรวม 
สูงสุด 

คะแนนรวม 
ต่ําสุด 

คะแนนรวม 
เฉลี่ย S.D. 

วศ. 260.09 149.98 172.76 17.56 
ทก. (พืช, สัตว) 349.13 131.57 163.39 24.18 
ทก. (อาหาร) 221.14 188.91 198.79 7.90 
ทส. (วิทย) 331.62 202.73 265.34 29.63 
ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 24 317.68 267.86 282.64 13.82 
ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 44 297.64 244.87 265.76 18.17 
ทจ. (วิทยหรือศิลปคํานวณ) 253.32 196.98 213.92 15.60 
ทจ. (ศิลปภาษา) 240.91 197.23 211.43 12.49 
สธ. 443.38 296.55 326.77 21.68 

หมายเหตุ วศ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 ทก. (พืช, สัตว)  หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช,  
    เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 



 จ

 ทก. (อาหาร หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ทส. (วิทย)   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย) 
 ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 24 หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)  
      วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ. 2524 
 ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 44 หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)  
      วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ. 2544 
 ทจ. (วิทยหรือศิลปคํานวณ)   หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยหรือศิลปคํานวณ) 
 ทจ. (ศิลปภาษา)   หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา) 

 สธ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก 
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 จํานวน 1,951 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มาก

กวาเพศชาย อายุนอยท่ีสุด  17 ป  มากที่สุด  24 ป  และอายุเฉลี่ย 18.41 ป   มีเช้ือชาติและสัญชาติไทย  
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 
63.20) ในขณะที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนใหญอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมี
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใชจายสวนตัวอยูระหวาง 2,501 – 3,000 บาทตอเดือน  สวนใหญ 
จบการศึกษาในปการศึกษา 2548 จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 
(รอยละ 25.27) เกือบท้ังหมดใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขาศึกษา คะแนน
เฉลี่ย (GPA) ท่ีสําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 – 3.49 โดย GPA สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.00, 1.32, 3.02 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสวนใหญสมัครเปนครั้งแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปน
อันดับท่ี 1  แหลงท่ีมาของคาใชจายทางดานการศึกษาสวนใหญมาจากบิดามารดา  

สถานภาพของบิดามารดาสวนใหญสมรสและอยูดวยกัน ท้ังบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา บิดาสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/ขาราชการบํานาญ มารดาสวนใหญมีอาชีพ
ทํานา ท้ังบิดาและมารดาสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 5,001 บาทตอเดือน สําหรับผูอุปการะสวนใหญมีวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย รายไดอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน   

3. ผลการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง 
นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง จํานวน 1 คน เปนเพศหญิง อายุ 23 ป มีเช้ือชาติและสัญชาติ

ไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูท่ีจังหวัดราชบุรี ในขณะศึกษาพักอยูหอพักเอกชน
หนามหาวิทยาลัย และมีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทตอเดือน สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) จากสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2547 
โดยไดรับปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มีแหลงท่ีมาของคาใชจายทางดานการ
ศึกษาจากญาติ (พี่) 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชระบบหนวยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาและ
เปดสอนหลักสูตรตางๆ โดยใชระบบไตรภาคมาตั้งแตปการศึกษา 2536 ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา 
แตละภาคการศึกษามีระยะเวลา 13 สัปดาห  ประกอบดวยการเรียนการสอน  12 สัปดาห และการสอบอีก 1 
สัปดาห  สําหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการรับใน 2 วิธีคือ วิธีท่ีหนึ่งเปนการรับในระบบ
โควตา อีกวิธีคือ การสอบคัดเลือก  

ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี เปนรุนที่ 13 
โดยกําหนดวิธีการรับนักศึกษา  สาขาวิชาที่เปดรับ  และเปาหมายการรับนักศึกษา  ดังนี้  

  วิธีการรับนักศึกษา  ประกอบดวย 
 1. ประเภทโควตา เปนการใหโควตาโดยไมมีการสอบขอเขียนแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตางๆ ท่ัวประเทศ  ดังนี้ 
 1.1 โควตาโรงเรียน เปนการจัดสรรใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง 5 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ และ 
ภาคตะวันออก  3  จังหวัด  ไดแก  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  เปาหมายการรับ รอยละ 25 ของจํานวน
เปาหมายการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
 1.2 โควตาจังหวัด เปนการจัดสรรใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกจังหวัดในภาคตางๆ ท่ัวประเทศ 
ยกเวน 8 จังหวัด ท่ีไดรับโควตาโรงเรียนแลว เปาหมายการรับ รอยละ 55 ของจํานวนเปาหมายการรับนักศึกษา
ใหมระดับปริญญาตรี โดยจัดสรรใหกับ 

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

เปนรอยละ 30  
 2. โควตากีฬา เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทาง
ดานกีฬาสูงและมีผลการเรียนดี ไดศึกษาวิชาชีพช้ันสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
ชนิดกีฬา 15 ประเภท ไดแก ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง เซปกตะกรอ หมากกระดาน 
บาสเกตบอล  กรีฑา   วอลเลยบอล   เทเบิลเทนนิส   วายน้ํา   เทควันโด   เทนนิส   กอลฟ   และจักรยานเสือ
ภูเขา 
 3. โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความ
สามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีผลการเรียนดี เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ช้ันสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปรับใชสังคมและประเทศชาติ 
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 4. โควตาดนตรีและนาฏศิลป เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่มีความ
สามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลปและมีผลการเรียนดี ไดศึกษาวิชาชีพช้ันสูงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  โดยพิจารณาจากดนตรีและนาฏศิลป  4  ประเภท  ไดแก  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  นาฏศิลป  
และดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. การสอบคัดเลือก ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีเปาหมายใน
การรับนักศึกษาดวยวิธีการสอบคัดเลือก รอยละ 20 ของจํานวนเปาหมายการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 
 6. การสอบคัดเลือกในระบบ admission เปนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบ admission  ผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใชคะแนนสอบวัดความรู 3 วิชา 
  สาขาวิชาที่เปดรับ 

ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเขาศึกษาใน  
5  กลุมสาขาวิชา  จํานวน 23 สาขาวิชา  รวม 25 หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 16 หลักสูตร  ไดแก  เทคโนโลยีธรณี  วิศวกรรมการผลิต  
วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรมขนสง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรม
เซรามิก  วิศวกรรมพอลิเมอร  วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโลหการ  
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมอุตสาหการ  และวิศวกรรมยานยนต 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  3  หลักสูตร ไดแก  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
เทคโนโลยีการผลิตสัตว  และเทคโนโลยีอาหาร 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 4 หลักสูตร  ไดแก  วิทยาการสารสนเทศ (สารสนเทศ
ศึกษา)  วิทยาการสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร) และ
เทคโนโลยีการจัดการ 

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก อนามัยสิ่งแวดลอม และ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  เปาหมายการรับนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาจําแนกตาม

กลุมสาขาวิชา และจําแนกตามวิธีการรับเขาศึกษา  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  เปาหมายการรับนักศึกษา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและวิธีการรับเขาศึกษา 
        วิธีการรับเขาศึกษา โควตา สอบคัดเลือก รวมท้ังสิ้น 
         กลุมสาขาวิชา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ    รวม       รอยละ 
  วิศวกรรมศาสตร 1,104 54.12 276 13.53 1,380 67.65 
  เทคโนโลยีการเกษตร 216 10.59 54 2.65 270 13.24 
  เทคโนโลยีสังคม 168 8.23 42 2.06 210 10.29 
  สาธารณสุขศาสตร 144 7.06 36 1.76 180 8.82 

รวมท้ังสิ้น 1,632 80.00 408 20.00 2,040 100.00 
 
 จากวิธีการรับนักศึกษา หลักสูตรท่ีเปดสอนและเปาหมายการรับนักศึกษานั้น เพื่อประโยชนในการ
จัดการศึกษา  การจัดใหบริการ  การกําหนดนโยบายและแผนในดานตางๆ  ขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนใน
ภาพรวมของผูท่ีผานการคัดเลือกและจะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตองทราบ
เพื่อการดําเนินการและเตรียมการในเรื่องตางๆ ขางตน ใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียนในลําดับตอไป  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2548 
2. เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2548 
3. เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง  ปการศึกษา 2548 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งนี้   ประชากร
ท่ีศึกษาเปนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2548  โดยแบงเปนนักศึกษาใหมสมัครเขาศึกษาเปน
ปริญญาตรีแรก  และนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาเปนปริญญาที่สอง  

 การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม ซึ่งประกอบ
ดวย  ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา  และขอมูลดานครอบครัว  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเขาเปนนักศึกษา
ปริญญาตรีแรก  และมีฐานะเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1   ซึ่งรับโดยวิธีใหโควตาของมหาวิทยาลัย และการสอบ
คัดเลือกโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมในวันที่  
16  พฤษภาคม  2548 
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากอนและ
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาปริญญาตรีโดยศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ตางจากสาขาวิชาเดิมท่ีเคยศึกษาเพื่อ
ใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนปริญญาที่สอง 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมโควตา   หมายถึง  ผูท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเขาเปน
นักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก แตรับเขาตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มี  6  ประเภท  
คือ  โควตาโรงเรียน   โควตาจังหวัด   โควตากีฬา  โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และโควตาดนตรี
และนาฏศิลป   

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก  หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับเขา
เปนนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมคัดเลือกระบบ Admission หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีรับเขาเปนนักศึกษาโดยการคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กลุมสาขาวิชา หมายถึง โครงสรางรวมของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมสาขาวิชา ไดแก วิศวกรรมศาสตร   
เทคโนโลยีการเกษตร   เทคโนโลยีสังคม   และสาธารณสุขศาสตร  

ภาค หมายถึง ภาคตางๆ ทางภูมิศาสตรของประเทศไทย จําแนกเปน 6 ภาค รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดแก 

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ปทุมธานี 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 และ
อุตรดิตถ 

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 
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ปการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ดังนั้น  
ปการศึกษา  2548   หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน  2548   ถึงเดือนพฤษภาคม  2549 
 
อักษรยอที่ใช 

มทส หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ. หมายถึง  นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทก. หมายถึง  นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ทส. หมายถึง  นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม 
สธ. หมายถึง  นักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
S.D. หมายถึง คาท่ีเบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: standard deviation) 



บทท่ี 2 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2548  มีวัตถุประสงค   

3  ประการ ประการแรก  เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 ประการที่สอง 
เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 และประการสุดทาย เพื่อศึกษา
ขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง ปการศึกษา 2548 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสถาน
ภาพดานตางๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2548 โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 
ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปการศึกษา 2548 จํานวน 1,952 คน โดยเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จํานวน 1,951 คน   
นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง จํานวน  1  คน    

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  ระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  และระเบียนประวัติ
นักศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง  โดยแบงออกเปน  3  สวน  คือ 

สวนที่  1  ขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวย ช่ือ-สกุล เพศ วันเดือนป
เกิด  สถานที่เกิด  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา  วันเดือนปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน  ผูปกครองที่สามารถติดตอได  และที่พักขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  

สวนที่  2 ขอมูลครอบครัว  ประกอบดวย  สถานภาพของบิดา-มารดา   ขอมูลสวนตัวของบิดา   
ขอมูลสวนตัวของมารดา  ขอมูลสวนตัวของผูปกครอง (กรณีท่ีไมใชบิดา-มารดา)  ผูใหการสนับสนุนทาง
การศึกษา ผูใหการอุปการะ ท่ีไมใชบิดา-มารดาหรือไมไดรับทุนการศึกษา  จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา  
และคาใชจายสวนตัว 

สวนที่  3 ขอมูลดานการศึกษา  ประกอบดวย  แผนการเรียนที่สําเร็จการศึกษา  จังหวัดที่สําเร็จ
การศึกษา   วิธีการเขาศึกษา การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น   และความสามารถพิเศษ 
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การรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้  ฝายรับนักศึกษา  ศูนยบริการการศึกษา เปนผูรวบรวมขอมูลโดยการแจกระเบียน
ประวัตินักศึกษาใหมแกนักศึกษาที่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกและปริญญาตรี
ท่ีสอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548  หลังจากนั้นงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  สวนแผนงาน  ไดนํา
ระเบียนประวัตินักศึกษาใหมดังกลาวมาทําการประมวลและวิเคราะหขอมูล  แลวจึงสงคืนระเบียนประวัติ
แกฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้  ไดนําแบบฟอรมระเบียนประวัตินักศึกษาใหมท้ังหมดมาลงรหัส  บันทึกขอมูล 
และวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของประชากร ดวยสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ 
มัธยฐาน ฐานนิยม คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม  Access  และ  SPSS for Windows 
Version 10.0 

 



 

บทท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบงการ

นําเสนอเปน 4  ตอน คือ ตอนแรก  เปนการนําเสนอผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 
2548 ตอนที่สอง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการ
ศึกษา 2548 และตอนที่สาม เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง  
ปการศึกษา 2548  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 ตอนที่ 1   ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 

    
ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขาศึกษา โดย

มีการดําเนินงานในการคัดเลือกนักศึกษา 2  ประเภท ดังนี้  
1.  การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา   การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ปการศึกษา 2548  

เปดรับสมัครระหวาง กรกฎาคม - 5 พฤศจิกายน 2548  โดยมีเปาหมายการรับรอยละ 80 ของเปาหมายการ
รับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด มีผูสมัครท้ังสิ้น 6,330 คน ผานการคัดเลือก 5,329 คน ยืนยันเขา
ศึกษา  1,231  คน  และรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ังสิ้น  999  คน  คิดเปนรอยละ  61.21 ของ
เปาหมายการรับนักศึกษาประเภทโควตา  (1,632 คน)   ซึ่งต่ํากวาเปาหมายการรับนักศึกษาประเภทโควตา
คิดเปนรอยละ 18.79 โดยผลการคัดเลือกจําแนกตามประเภทโควตา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา มีราย
ละเอียดดังตารางที่  2  และ  3 

ตารางที่  2  ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา จําแนกตามประเภทโควตา 
ประเภทโควตา สมัคร  ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา ข้ึนทะเบียน 

โควตาโรงเรียน  2,399  1,982  526  439 
โควตาจังหวัด  3,717  3,143  632  503 
โควตากีฬา  78  72  29  22 
โควตาวิทยาศาสตรฯ  68  66  21  17 
โควตาดนตรีและนาฏศิลป  68  66  23  18 
            รวมท้ังสิ้น  6,330  5,329  1,231  999 

 
                                                            

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2548). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548. 
นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสําเนา) 
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ตารางที่  3 ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชา สมัคร ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา ข้ึนทะเบียน 

วิศวกรรมศาสตร  2,263  2,729  715  606 
เทคโนโลยีการเกษตร  493  1,087  155  110 
เทคโนโลยีสังคม  1,355  803  197  156 
สาธารณสุขศาสตร  2,219  710  164  127 

 รวมท้ังสิ้น  6,330  5,329  1,231  999 
 

2. การคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.1 ภาพรวมของการคัดเลือก ในปการศึกษา 2548 มีผูสมัครเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ท้ังสิ้น 3,612 คน  ผานการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย  1,192 คน มีผูผานการ
คัดเลือก  952  คน  และมารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ังสิ้น  852  คน รายละเอียดดังตารางที่  4 
 
ตารางที่ 4  ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา เลือกสมัคร มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 

ผานการ 
คัดเลือก 

ข้ึนทะเบียน 

วิศวกรรมศาสตร  1,976  800  655  601 
เทคโนโลยีการเกษตร (พืช, สัตว)  268  150  108  90 
เทคโนโลยีอาหาร  253  45  32  27 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย)  146  29  26  24 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2524  219  28  21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2544  47   10  8 
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เทคโนโลยีการจัดการ (วิทย/ศิลป)  173  25  16  15 
เทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา)  119  15  13  12 
สาธารณสุขศาสตร  411  90  73  63 

 รวมท้ังสิ้น  3,612  1,192  952  852 
 
 

                                                            
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2548). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548.  

 นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสําเนา) 
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 2.2 อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากจํานวนผูสมัครสอบที่เลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 3,612 คน มีผูเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับที่ 4 มากที่สุด (รอยละ 32.23) 
รองลงมา คืออันดับที่ 3, 2 และ 1 (รอยละ 25.44,  21.57  และ  20.76  ตามลําดับ)  รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2548 

จําแนกตามอันดับการเลือก 
อันดับการเลือก มทส กลุมสาขาวิชา 

  1  2 3 4 
รวม 

วิศวกรรมศาสตร 414 348 488 726 1,976 
เทคโนโลยีการเกษตร (พืช, สัตว) 48 77 72 71 268 
เทคโนโลยีอาหาร 47 72 71 63 253 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย) 26 43 36 41 146 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2524 48 49 62 60 219 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2544 7 14 14 12   47 
เทคโนโลยีการจัดการ (วิทย/ศิลป) 36 50 38 49 173 
เทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา) 34 23 28 34 119 
สาธารณสุขศาสตร 90 103 110 108 411 
       รวมท้ังสิ้น       จํานวน 750 779 919 1,164 3,612 

         รอยละ 20.76 21.57 25.44 32.23 100.00 
  
 2.3 คะแนนของผูสอบคัดเลือก  

 (1) ชวงของคะแนนการสอบ ผูสมัครสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผานการสอบคัดเลือก  มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและตรวจ
รางกาย  จํานวน  1,192  คน  มีคะแนนอยูในชวงตางๆ  ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่  6   จํานวนและรอยละของผูผานการสอบคัดเลือก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและชวงคะแนน  
 กลุมสาขาวิชา 
ชวงคะแนน วศ. ทก. (พืช, สัตว) ทก. (อาหาร) ทส. (วิทย) ทส. (ศิลป 24) ทส. (ศิลป 44) ทจ. (วิทย) ทจ. (ศิลปภาษา) สธ. 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
400 ขึ้นไป - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.11 
389.51-399.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
379.51-389.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
369.51-379.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
359.51-369.50 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.11 
349.51-359.50 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 10.00 
339.51-349.50 - - 1 0.67 - - - - - - - - - - - - 12 13.33 
329.51-339.50 - - - - - - 1 3.45 - - - - - - - - 16 17.78 
319.51-329.50 - - - - - - - - - - - - - - - - 16 17.78 
309.51-319.50 - - - - - - - - 2 7.14 - - - - - - 13 14.44 
299.51-309.50 - - - - - - 2 6.90 3 10.71 - - - - - - 16 17.78 
289.51-299.50 - - - - - - 4 13.79 3 10.71 1 10.00 - - - - 6 6.67 
279.51-289.50 - - - - - - 1 3.45 6 21.43 2 20.00 - - - - - - 
269.51-279.50 - - - - - - 5 17.24 12 42.86 1 10.00 - - - - - - 
259.51-269.50 1 0.13 - - - - 5 17.24 2 7.14 2 20.00 - - - - - - 
249.51-259.50 2 0.25 - - - - 3 10.34 - - 1 10.00 1 4.00 - - - - 
239.51-249.50 4 0.50 - - - - 2 6.90 - - 3 30.00 1 4.00 1 6.67 - - 
229.51-239.50 7 0.88 - - - - 4 13.79 - - - - 2 8.00 - - - - 
219.51-229.50 9 1.13 - - 1 2.22 1 3.45 - - - - 2 8.00 2 13.33 - - 
209.51-219.50 5 0.63 2 1.33 3 6.67 - - - - - - 7 28.00 5 33.33 - - 
199.51-209.50 25 3.13 3 2.00 12 26.67 1 3.45 - - - - 6 24.00 4 26.67 - - 
189.51-199.50 66 8.25 9 6.00 23 51.11 - - - - - - 6 24.00 3 20.00 - - 
179.51-189.50 93 11.63 16 10.67 6 13.33 - - - - - - - - - - - - 
169.51-179.50 174 21.75 19 12.67 - - - - - - - - - - - - - - 
159.51-169.50 241 30.13 25 16.67 - - - - - - - - - - - - - - 
150.00-159.50 172 21.50 36 24.00 - - - - - - - - - - - - - - 
ต่ํากวา 150 1 0.13 39 26.00 - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 800 100 150 100 45 100 29 100 28 100 10 100 25 100 15 100 90 100 
หมายเหตุ วศ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 ทก. (พืช, สัตว)   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 
 ทก. (อาหาร)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ทส. (วิทย)  หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย) 
 ทส. (ศิลป 24)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2524 
 ทส. (ศิลป 44)  หมายถงึ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2544 
 ทจ. (วิทย)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (วิทย)  
 ทจ. (ศิลปภาษา)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา)  

 สธ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

                                                            
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2548). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548. 

  นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสําเนา) 
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(2) คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูสมัคร
สอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่  7 คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูสมัครสอบคัด

เลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
คะแนนรวม คะแนนวิชาสอบ คะแนน  GPA คะแนน  PR กลุม 

สาขาวิชา ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D. ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D. ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D. ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D. 
 วศ. 149.98 260.09 172.76 17.56 107.50 216.00 145.87 15.47 0.12 27.07 11.43 6.56 1.39 27.78 15.47 6.68 
 ทก. (พ., ส.) 131.57 349.13 163.39 24.18 110.00 310.00 138.69 18.63 0.47 26.55 9.91 6.90 1.39 27.78 14.80 7.31 
 ทก.(อ.) 188.91 221.14 198.79 7.90 134.50 178.00 156.00 10.68 7.96 27.10 19.46 5.05 16.67 27.78 23.33 3.44 
 ทส. (ว.) 202.73 331.62 265.34 29.63 196.00 277.00 233.77 20.07 0.70 31.57 13.82 10.46 1.67 33.33 17.76 9.72 
 ทส.(ศ.) วก. 24 267.86 317.68 282.64 13.82 224.50 277.50 246.87 15.05 5.38 26.80 18.36 5.87 6.94 27.78 17.41 6.16 
 ทส.(ศ.) วก. 44 244.87 297.64 265.76 18.17 206.00 253.25 230.13 17.64 2.91 24.03 17.86 7.16 2.78 27.78 17.78 8.17 
 ทจ.(ว./ศ.) 196.98 253.32 213.92 15.60 164.00 226.25 184.96 13.66 3.39 21.31 13.80 4.96 3.33 22.22 15.16 4.87 
 ทจ.(ศ.) 197.23 240.91 211.43 12.49 163.25 210.25 185.20 12.10 3.88 19.05 12.89 4.55 1.11 21.11 13.33 5.94 
 สธ. 296.55 443.38 326.77 21.68 230.00 372.50 272.53 20.86 2.67 37.77 24.60 9.12 7.78 38.89 29.64 8.07 

หมายเหตุ วศ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 ทก. (พ., ส.)   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 
 ทก. (อ.)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ทส. (ว.)   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย) 
 ทส. (ศ.) วก.24  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ) วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ. 2524 
 ทส. (ศ.) วก.44  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ) วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ. 2544 
 ทจ. (ว./ศ.)   หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยหรือศิลปคํานวณ) 
 ทจ. (ศ.)  หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา) 

 สธ.   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 
 2.4 คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด  7  อันดับแรก 

ผูสมัครสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2548 ท้ัง
หมด มหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีผูเลือกมากที่สุด 7 อันดับแรก (รวมทุกอันดับการเลือก) รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 8 

 

 

 

 

                                                            
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักทดสอบกลาง. (2548). ตารางแสดงคาสถิติของคะแนนในการคัดเลือกฯ ปการศึกษา 

2548 แยกตามคณะ [Online]. ไดจาก: http://www.entrance.mis.mua.go.th/mxmn48b   [18 กรกฎาคม 2548] 



 13

ตารางที่  8    คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด  7  อันดับแรก  (รวมทุกอันดับการเลือก)   

รหัสคณะ สํานักวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สมัคร (คน) ผาน (คน) 
1452 คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 2 2,930 24 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
1037 คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2,511 50 
0732 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2,254 173 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
0920 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 2,151 32 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
0748 คณะเศรษฐศาสตร (วิทย-ศิลปคํานวณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,139 199 
1213 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) 2,006 25 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   
0689 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1,955 800 

 

 3.    จํานวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 จากการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการใหโควตาและการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีนักศึกษามาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวม 1,951 คน 
โดยเปนนักศึกษากลุมโควตา 1,009 คน (รอยละ 51.72) นักศึกษากลุมสอบคัดเลือก 863  คน (รอยละ 44.23) 
และนักศึกษากลุม Admission  79  คน  (รอยละ 4.05) 
 เปนนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,297 คน (รอยละ 66.48) กลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 235 คน (รอยละ 12.04) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 158 คน (รอยละ 8.10)  
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 69 คน (รอยละ 3.54) และกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 192 คน 
(รอยละ 9.84)  
 รายละเอียดจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา  แสดงไดดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักทดสอบกลาง. (2548). ตารางจํานวนผูสมัครและผูผานการคัดเลือกฯ ปการศึกษา 2548 

[Online]. ไดจาก: http://entrance.mis.mua.go.th/entchoice48_040503 [18 กรกฎาคม 2548] 
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แผนภูมิท่ี 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา 
 

4.    จํานวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ 
เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 กับเปาหมายการรับ พบ

วา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกไดรอยละ 95.64. ของเปาหมาย 
รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548  เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ  
จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา 

วิธีการรับเขา 
โควตา สอบคัดเลือกและ Admission 

รวม 
กลุมสาขาวิชา 

เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ 
วิศวกรรมศาสตร 1,104 614 55.62 276 683 247.46 1,380 1,297 93.99 
เทคโนโลยีการเกษตร 216 110 50.93 54 125 231.48 270 235 87.04 
เทคโนโลยีสังคม 168 156 92.86 42 71 169.05 210 227 108.10 
สาธารณสุขศาสตร 144 129  89.58 36 63 175.00 180 192 106.67 

รวม 1,632 1,009 61.83 408 942 230.88 2,040 1,951 95.64 

 
 
 
 

52.67

21.2

23.59

2.54

53.19

27.66

18.72

0.43

31.28

31.72

30.84

6.16

32.81

19.79

42.71

4.69

0%

20%

40%

60%

80%

100%

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม สาธารณสุขศาสตร

โควตาอ่ืนๆ

โควตาจังหวัด

โควตาโรงเรียน

สอบคัดเลือก



 15

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2548 
 

การนําเสนอในตอนนี้  แบงเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสวน
ตัว  สวนที่สอง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา และสวนสุดทาย เปนการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลดานครอบครัว โดยรายละเอียดของแตละสวนมีดังตอไปนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัว 
1.1 เพศ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายแตมีสัดสวนใกลเคียงกัน โดย

เปนเพศหญิง รอยละ 50.90 เปนเพศชาย รอยละ 49.10 และของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีแรก 
ท้ังหมด  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ 1 และ 2) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมโควตาเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย ในขณะที่นักศกึษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและเพศ 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตร เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ในขณะที่กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม และ         
สาธารณสุขศาสตร เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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แผนภูมิท่ี 3  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ 

61.76
(801 คน)

38.24
(496 คน) 28.51

(67 คน)

71.49
(168 คน)

26.43
(60 คน)

73.57
(167 คน)

15.62
(30 คน)

84.38
(162 คน)

0

20

40

60

80

100

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม สาธารณสุขศาสตร

ชาย

หญิง

กลุมสาขาวิชา

รอยละ 



 16

1.2 อายุ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกมีอายุตั้งแต 17 ปข้ึนไป โดยนักศึกษาสวนใหญมีอายุ 18 ป 
โดยอายุจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชาไดดังตารางที่ 10 และ 11 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก ข  ตารางที่ 3 และ 4) 

ตารางที่ 10 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและอายุ 
อายุ (ป) วิธีการรับเขา 

นอยท่ีสุด มากที่สุด เฉลี่ย S.D. 
โควตา 17 20 18.34 0.57 
สอบคัดเลือก 17 24 18.49 0.92 
        รวมท้ังหมด 17 24 18.41 0.76 

 

 
ตารางที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและอายุ 

อายุ (ป) กลุมสาขาวิชา 
นอยท่ีสุด มากที่สุด เฉลี่ย S.D. 

วิศวกรรมศาสตร 17 24 18.41 0.80 
เทคโนโลยีการเกษตร 17 22 18.46 0.69 
เทคโนโลยีสังคม 17 22 18.33 0.65 
สาธารณสุขศาสตร 17 22 18.46 0.69 
        รวมท้ังหมด 17 24 18.41 0.76 

 
1.3 เชื้อชาติและสัญชาติ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีเช้ือชาติและสัญชาติไทย คิด

เปนรอยละ 99.59 และ 99.79 ตามลําดับ  
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมีเช้ือชาติและ

สัญชาติไทยเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก  ข  ตารางที่ 5 - 8) 

1.4 ศาสนา  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 98.62)  
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญนับถือศาสนา

พุทธเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  
ข  ตารางที่  9 - 10) 
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1.5 ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีภูมิลําเนาตามทะเบียน
บานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่เหลือกระจายอยูในภาคตาง ๆ  ดังแผนภูมิท่ี 4  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมีภูมิลําเนาตาม
ทะเบียนบานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก   ท้ังหมด 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข  ตารางที่ 11 - 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 แผนภูมิท่ี 4  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน 
 

 

1.6 ที่พักขณะเรียน  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญพักในหอพักมหาวิทยาลัย (รอยละ 89.03) 
สวนที่เหลือพักนอกมหาวิทยาลัย  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญพักในหอพัก
มหาวิทยาลัยเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก ข  ตารางที่ 13 - 14) 

1.7 ความสามารถพิเศษ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีความสามารถทางดานกีฬา 
(รอยละ 28.55) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร (รอยละ 21.42) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ท้ังกลุมโควตาและสอบคัดเลือกมีความสามารถทางดาน
กีฬา รองลงมาคือ คอมพิวเตอร เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด  
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข  ตารางที่ 15) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร สวนใหญมีความสามารถทางดานกีฬา รองลงมาคือ คอมพิวเตอร เชน

63.20
(1,233 คน)

8.56
(167 คน)

8.20
(160 คน)

5.95
(116 คน)

5.38
(105 คน)

4.92
(96 คน)

3.43
(67 คน)

0.36
(7 คน)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00
รอยละ

ภูมิลําเนา 
ตามทะเบียนภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ไมระบุ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

 
ภาคตะวันตก ภาคกลาง กทม. และ 

ปริมณฑล 
ภาคใต 
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เดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด  ในขณะที่กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคมสวน
ใหญมีความสามารถดานคอมพิวเตอร รองลงมาคือ ดานกีฬา สวนกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สวน
ใหญมีความสามารถทางดานกีฬาและคอมพิวเตอรเทากัน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข  ตารางที่ 
16) 

1.8 คาใชจายสวนตัวตอเดือน นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีคาใชจายสวนตัวตอเดือน
อยูระหวาง 2,501-3,000 บาท รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 5 โดยคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาสูงสุด และคาต่ําสุด
ของคาใชจาย   จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชาไดดังตารางที่ 12 และ 13        (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก ข  ตารางที่ 17 - 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคาใชจายสวนตัวตอเดือน 
 
 

ตารางที่ 12  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและคาใชจายสวนตัวตอเดือน 
วิธีการรับเขา  คาใชจายสวนตัว 

โควตา สอบคัดเลือก 
รวมทั้งหมด 

มัธยฐาน 3,000 3,000 3,000 
ฐานนิยม 3,000 3,000 3,000 
สูงสุด 8,000 10,000 10,000 
ต่ําสุด 500 500 500 

 
 
 

คาใชจายตอเดือน 
(บาท) 

5.95
(116 คน)

11.94
(233 คน)

17.27
(337 คน)

36.19
(706 คน)

5.23
(102 คน)

9.28
(181 คน)

1.64
(32 คน)

5.18
(101 คน) 1.13

(22 คน)

0

5
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25
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40

<1,501  1,750  2,250  2,750  3,250  3,750  4,250  4,750 >5,000

รอยละ 
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ตารางที่ 13  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคาใชจายสวนตัวตอเดือน 
กลุมสาขาวิชา คาใชจายสวนตัว 

วศ. ทก. ทส. สธ. 
รวมทั้งหมด 

มัธยฐาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
ฐานนิยม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
สูงสุด 10,000 6,000 6,000 5,000 10,000 
ต่ําสุด 500 800 600 500 500 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา 

2.1 ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 61.92)  สวนที่เหลือกระจายอยูในภาคตาง ๆ ดังภาพที่ 1  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไดจากภาคผนวก  ค  ตารางที่ 19 - 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา 
 

ภาคเหนือ 
8.61% (168 คน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
61.97% (1,209 คน) 

กทม. และปริมณฑล 
5.43% (106 คน) 

ภาคตะวันตก 
6.00% (117 คน) 

ภาคใต 
3.18% (53 คน) 

ภาคตะวันออก 
8.10% (158 คน) 

ภาคกลาง 5.33% (104 คน)  
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2.2 จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากจังหวัด
นครราชสีมา (รอยละ 25.27)  สวนที่เหลือกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ อีก 75 จังหวัด  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได
จากภาคผนวก  ค  ตารางที่  21)  

2.3 วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสมัครเขาศึกษาตอ
โดยใชวุฒิการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 98.15) และมีเพียง 25 คน (รอยละ 1.28) เทานั้น ท่ี
ใชวุฒิการศึกษาเทียบเทาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเขาศึกษาตอ ซึ่งท้ัง 25 คนดังกลาวเปนนักศึกษา
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 6 คน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 3 คน และกลุมสาขา
วิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 คน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ค  ตารางที่ 22 - 23) 

2.4 ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา 2548 (รอยละ 89.39) สวนที่เหลือจบการศึกษาในปการศึกษา 2547, 2546, 2545, 2544 และกอนปการ
ศึกษา 2543 คิดเปนรอยละ 6.71, 0.51, 0.41, 0.31 และ 0.41 ตามลําดับ  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  
ค  ตารางที่  24) 

2.5   คะแนนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมี GPA เฉลี่ย
อยูระหวาง 3.00-3.49 (รอยละ 41.62) รองลงมามี GPA อยูระหวาง 2.50-2.99 (รอยละ 25.94)    รายละเอียด
ดังแผนภูมิท่ี 6 โดย GPA   จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา   มีรายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 7–8  และ 
ตารางที่ 14-15  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ค  ตารางที่  25 - 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนภูมิท่ี 6 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย (GPA) 

 

 

0.05
(1 คน)

2.67
(52 คน)

12.20
(238 คน)

25.94
(506 คน)

41.62
(812 คน)

15.12
(295 คน

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

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

รอยละ 

GPA 
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  ตารางที่  14   นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและคะแนนเฉลี่ย (GPA) 
GPA วิธีการรับเขา 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย S.D. 
โควตา 4.00 2.00 3.27 0.30 

สอบคัดเลือก 3.91 1.32 2.75 0.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและคะแนนเฉลี่ย (GPA) 

55.70
(562 คน)

0.30
(3 คน)

17.24
(174 คน)

24.08
(243 คน)

0.11
(1 คน)

5.52
(52 คน)

24.95
(235 คน)

35.24
(332 คน)

26.54
(250 คน)

5.52
(52 คน)0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

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

โควตา

สอบคัดเลือก

รอยละ 

GPA 
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แผนภูมิท่ี 8 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ย (GPA) 
    
   ตารางที่  15  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ย (GPA) 

GPA กลุมสาขาวิชา 
สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย S.D. 

วิศวกรรมศาสตร 3.98 1.32 2.96 0.47 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.91 1.62 2.97 0.51 
เทคโนโลยีสังคม 3.91 1.66 3.15 0.43 
สาธารณสุขศาสตร 4.00 2.32 3.32 0.38 

รวม 4.00 1.32 3.02 0.48 
 

2.6 จํานวนครั้งในการสมัครเขาศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญสมัครเขาศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปน
ครั้งแรก (รอยละ 55.62) สวนที่เหลือสมัครเปนครั้งท่ี 2, 3 และ ครั้งท่ี 4 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 28.27, 1.51 
และ 0.46 ตามลําดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ค  ตารางที่ 28)  

2.7 อันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัด
เลือกสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับแรก (รอยละ 31.29) สวนที่เหลือเลือกอันดับที่ 
3, 2 และ 4 (รอยละ 20.97, 19.00 และ 18.89 ตามลําดับ) โดยอันดับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จําแนกตามกลุมสาขาวิชาแสดงไดดังแผนภูมิท่ี 9 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ค  ตารางที่ 
29) 
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 แผนภูมิที่ 9 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก จําแนกตามอันดับการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.8 การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญไม
เคยศึกษาในสถาบันอื่นมากอน (รอยละ 81.81) สวนที่เหลือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน โดย
สวนใหญศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอนเปนเวลา 1 ป (รอยละ 85.29) สวนที่เหลือศึกษาเปนเวลา 2 ป 
และ 3 ปข้ึนไป  (รอยละ 6.62 และ 5.88 ตามลําดับ) โดยสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสอบคัดเลือกเคยศึกษามากที่สุด  3 อนัดับแรก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราม
คําแหง  และสถาบันราชภัฏ (รอยละ 31.88, 13.04 และ 11.59 ตามลําดับ)    (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก  ค  ตารางที่ 30 - 32) 

2.9 แหลงที่มาของคาใชจายทางดานการศึกษา      นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีแหลงท่ี
มาของคาใชจายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา (รอยละ 61.66) รองลงมาเปนทุนกูยืมรัฐบาล (รอยละ 
12.46)  
   เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญท่ีมาของคาใช
จายทางดานการศึกษามาจากบิดามารดา  และรองลงมาเปนทุนกูยืมรัฐบาลเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษา
ใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 33 - 34) 
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานครอบครัว 
3.1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา    นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญบิดามารดาอยูดวย

กัน (รอยละ 82.11)  สวนที่เหลืออีกเล็กนอยมีสถานภาพสมรสแตแยกกันอยู หยาราง บิดาถึงแกกรรม มารดา
ถึงแกกรรม และทั้งบิดามารดาถึงแกกรรม  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญบิดามารดาอยูดวย
กันเชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  
ตารางที่ 35 - 36) 

3.2 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของบิดา 
3.2.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา   บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีวุฒิ

การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 36.85) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 21.73)  
 เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งกลุม
โควตาและกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 44.50 และ 28.66 
ตามลําดับ) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 18.53 และ 25.16 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก  ง  ตารางที่ 37) 

 เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม และสาธารณสุขศาสตรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 35.08, 33.62, 38.77 และ 50.52  ตามลําดับ) รองลงมาคือ ปริญญาตร ี (รอยละ 23.05, 
21.28, 18.50 และ 17.19 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 38) 

3.2.2 อาชีพของบิดา  บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบอาชีพ          
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 23.73) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 16.25)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมโควตา
สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 20.91) รองลงมาคือ อาชีพทํานา (รอยละ 
20.32)    สําหรับบิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ
/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 26.75)  รองลงมาคือ  ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 13.48) (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 39) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขา
วิชาวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสังคม สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราช
การบํานาญ (รอยละ 22.90, 29.79 และ 26.43 ตามลําดับ) ในขณะที่บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 36.46) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก  ง  ตารางที่ 40) 

3.2.3 รายไดตอเดือนของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 5,001 บาท (รอยละ 29.68) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 10 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม     คาสูงสุด 
และคาต่ําสุดของรายไดบิดาจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 16 และ 17 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 41 – 42) 
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                          แผนภูมิท่ี 10 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของบิดาตอเดือน 

ตารางที่ 16  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและรายไดของบิดาตอเดือน 
วิธีการรับเขา  รายไดของบิดาตอเดือน 

โควตา สอบคัดเลือก 
รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน 6,000 13,000 10,000 
ฐานนิยม 5,000 20,000 5,000 
สูงสุด 100,000 300,000 300,000 
ต่ําสุด 500 500 500 

 
ตารางที่ 17  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของบิดาตอเดือน 

กลุมสาขาวิชา รายไดของบิดาตอเดือน 
วศ. ทก. ทส. สธ. 

รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน  10,000   8,000   9,000     5,000   10,000 
ฐานนิยม    5,000   5,000     5,000     3,000     5,000 
สูงสุด 300,000 100,000   60,000  80,000 300,000 
ต่ําสุด      1,000      500     500       500        500 

 

3.3 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของมารดา 
3.3.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีวุฒิ

การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 49.56) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 20.71)  
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เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา มารดาของนักศึกษา
ใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ปริญญาตรี เชนเดียวกับภาพ
รวมของมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 
43 – 44) 

3.3.2 อาชีพของมารดา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบอาชีพ 
ทํานา (รอยละ 20.25) รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 19.63)   

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
โควตาสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 25.27) รองลงมาคือ  ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน (รอยละ 
16.35)    สําหรับมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ (รอยละ 23.46) รองลงมาคือ อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 20.06) (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 45) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 21.67) สวนมารดา
ของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคมสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย และ
ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน (รอยละ 19.38 เทากันทั้งสองอาชีพ) ในขณะที่มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา (รอยละ 22.55 
และ 36.46 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 46) 

3.3.3 รายไดตอเดือนของมารดา   มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายได
ตอเดือนต่ํากวา 5,001 บาท (รอยละ 34.91) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 11 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม  คาสูงสุด  
และคาต่ําสุดของรายไดของมารดาจําแนกตามวธิีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่ 18 
และ 19 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 47 - 48) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของมารดาตอเดือน 
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ตารางที่  18  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและรายไดของมารดาตอเดือน 
วิธีการรับเขา  รายไดของมารดาตอเดือน 

โควตา สอบคัดเลือก 
รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน 5,000   10,000     6,000 
ฐานนิยม 3,000     5,000     3,000 
สูงสุด 100,000 150,000 150,000 
ต่ําสุด     300       500       300 

 
ตารางที่  19  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของมารดาตอเดือน 

กลุมสาขาวิชา รายไดของมารดาตอเดือน 
วศ. ทก. ทส. สธ. 

รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน     6,000   5,000 6,500   4,000     6,000 
ฐานนิยม     3,000   3,000   3,000   2,000     3,000 
สูงสุด 150,000 50,000 70,000 60,000 150,000 
ต่ําสุด       300     500     1,000     500       300 

 
3.4 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของผูอุปการะ 

3.4.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวน
ใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 32.77) รองลงมา คือ ประถมศึกษา (รอยละ 32.20)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
โควตาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 44.71) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (รอย
ละ 22.35)   สําหรับผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูง
สุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 42.39)  รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา (รอยละ 20.65) (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 49) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 35.90 และ 42.86 ตามลําดับ) ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีสังคมสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 46.67)  และผูอุปการะของ       
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถม
ศึกษาและ ม.ปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา   (รอยละ 41.18 เทากันทั้งสองระดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ภาคผนวก ง  ตารางที่ 50) 
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3.4.2 อาชีพของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบ
อาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 25.00)  รองลงมาคือ รับจาง/พนักงานบริษัท/หางราน (รอยละ 
20.93)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
โควตาสวนใหญประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  (รอยละ 23.46) รองลงมาคือ  อาชีพรับจาง/
พนักงานบริษัท/หางราน (รอยละ 22.22)  สําหรับผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบ         
คัดเลือกสวนใหญประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 26.37) รองลงมาคือ ขาราชการ/       
ขาราชการบํานาญ (รอยละ 23.08) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 51) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม   สวนใหญประกอบอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย  (รอยละ  28.32  และ  26.67  ตามลําดับ) ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 44.44) ผู
อุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/
พนักงานบริษัท/หางราน (รอยละ 35.29)  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 52) 

3.4.3 รายไดของผูอุปการะ ผูอุปการะของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายได
ตอเดือนอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 27.12) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 12 โดยคามัธยฐาน ฐานนิยม 
คาสูงสุด และต่ําสุดของรายไดของผูอุปการะจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดัง   
ตารางที่ 20 และ 21 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 53 – 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         แผนภูมิท่ี 12  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของผูอุปการะตอเดือน 
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ตารางที่  20  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน 
วิธีการรับเขา  รายไดของผูอุปการะ 

ตอเดือน โควตา สอบคัดเลือก 
รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน   9,750 11,778 10,000 
ฐานนิยม 10,000 10,000 10,000 
สูงสุด 50,000 300,000 300,000 
ต่ําสุด      500   3,000     500 

 
ตารางที่  21  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและรายไดของผูอุปการะตอเดือน 

กลุมสาขาวิชา รายไดของผูอุปการะ 
ตอเดือน วศ. ทก. ทส. สธ. 

รวมท้ังหมด 

มัธยฐาน 10,525 11,462.50 6,000   8,000 10,000 
ฐานนิยม 10,000 10,000   5,000  7,000 10,000 
สูงสุด 300,000 300,000 100,000 18,000 300,000 
ต่ําสุด     3,000   2,000      500   2,000     500 

 
              3.5 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 

3.5.1 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูท้ังหมด นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวน
ใหญมีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตนเอง 2 คน (รอยละ 53.41) รองลงมาคือ มีพี่นองรวมบิดา
มารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตนเอง 3 คน  (รอยละ 26.35)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา   สวนใหญมีพี่นอง
รวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตนเอง 2 คน   รองลงมาคือ   มีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตน
เอง 3 คน  เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาค
ผนวก  ง  ตารางที่ 55 – 56) 

3.5.2 ลําดับการเปนบุตร นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนบุตรคนแรก (รอยละ 
54.23) รองลงมาคือเปนบุตรคนที่ 2 (รอยละ 28.24)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญเปนบุตร
คนแรก รองลงมาคือ เปนบุตรคนที่ 2  เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 57 – 58) 

3.5.3 จํานวนพี่นองท่ีกําลังศึกษาอยู นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีพี่นองท่ีกําลัง
ศึกษาอยู  2 คน (รอยละ 51.20) รองลงมาคือ มีพี่นองท่ีกําลังศึกษาอยู 1 คน (รอยละ 29.88) 
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เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา สวนใหญมีพี่นองท่ี
กําลังศึกษาอยู 2 คน รองลงมาคือ มีพี่นองท่ีกําลังศึกษาอยู 1 คน เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ง  ตารางที่ 59 – 60)  
 
ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง  ปการศึกษา 2548 

    
ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสองเขาศึกษาใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศเพื่อการจัดการ) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 1 คน  โดย
มีขอมูลภูมิหลังท่ีเปนขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูลดานครอบครัว ดังตอไปนี้ 
 
1. ขอมูลสวนตัว 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสองเปนเพศหญิง มีอายุ 23 ป มีเช้ือชาติและสัญชาติไทย นับถือศาสนา
พุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูท่ีจังหวัดราชบุรี ในขณะศึกษาพักอยูหอพักเอกชนหนามหาวิทยาลัย 
และมีคาใชจายสวนตัว เฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทตอเดือน 
2. ขอมูลดานการศึกษา 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประสาท
รัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนนักศึกษา
ใหมปริญญาตรีแรกดวยวิธีการรับเขาศึกษาแบบโควตาจังหวัด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี
แรก) เมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2547 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 โดยไดรับปริญญาวิทยา
การสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) และในการศึกษา แหลงท่ีมาของคาใชจายทางดานการศึกษาจาก
ญาติ (พี่) 

 
3. ขอมูลดานครอบครัว 

3.1  บิดาและมารดา 
บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสองมีสถานภาพในลักษณะบิดาถึงแกกรรม

โดยมารดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปท่ี 4 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 5,000 บาท  

3.2  จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 
นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสองเปนบุตรคนที่สามของครอบครัว และมีพี่นองรวมบิดามารดา

(รวมท้ังตนเอง) จํานวน 3 คน 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2548  มีวัตถุประสงค 

3 ประการ ประการแรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2548  ประการ
ท่ีสอง เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2548 และประการสุดทาย 
เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง ปการศึกษา 2548 

การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ศึกษาคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปการศึกษา 2548 จํานวน 1,952 คน  โดยเปนนักศึกษาปริญญาตรีแรก จํานวน 1,951 คน นักศึกษาปริญญา
ตรีท่ีสอง จํานวน 1 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอง รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่มารายงานตัวข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ACCESS และ SPSS for Windows Version 10.0 สรุปจํานวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2548   ไดดังนี้ 

 
โควตา สอบคัดเลือกและ 

Admission 
ปริญญาตรีที่สอง รวมทั้งหมด  

กลุมสาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

วิศวกรรมศาสตร 313 301 614 488 195 683 - - - 801 496 1,297 
เทคโนโลยีการเกษตร 17 93 110 50 75 125 - - - 67 168 235 
เทคโนโลยีสังคม 37 119 156 23 48 71 - 1 1 60 168 228 
สาธารณสุขศาสตร 17 112 129 13 50 63 - - - 30 162 192 

รวม 384 625 1,009 574 368 942 - 1 1 958 993 1,952 

 
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1.  ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548 
ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขา

ศึกษาโดยการใหโควตาและการสอบคัดเลือก    ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยการใหโควตา   (โควตา     
โรงเรียน โควตาจังหวัด โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โควตากีฬา  และโควตาดนตรีและนาฏศิลป) 
พบวา มีนักศึกษามารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ังสิ้น 1,009 คน และผลการคัดเลือกผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา มีนักศึกษามารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมท้ัง
สิ้น 942 คน รวมท้ังสิ้น 1,951 คน คิดเปนรอยละ 95.69 ของเปาหมายการรับ (2,040 คน) 
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จากจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 
2548  ท้ังหมด (ท่ัวประเทศ) มีผูสมัครเลือกสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาก
เปนอันดับที่ 7 จาก 7 คณะที่มีผูเลือกมากที่สุด และผูสมัครสวนใหญเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปนอันดับที่  4   โดยผูสมัครแตละกลุมสาขาวิชามีคะแนนรวมสูงสุด  ต่ําสุด   เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รอยละของคะแนนรวมสูงสุด  โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กลุมสาขาวิชา คะแนนรวม 
สูงสุด 

คะแนนรวม 
ตํ่าสุด 

คะแนนรวม 
เฉลี่ย 

S.D. 

วศ. 260.09 149.98 172.76 17.56 
ทก. (พืช, สัตว) 349.13 131.57 163.39 24.18 
ทก. (อาหาร) 221.14 188.91 198.79 7.90 
ทส. (วิทย) 331.62 202.73 265.34 29.63 
ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 24 317.68 267.86 282.64 13.82 
ทส. (ศิลปคํานวณ) วิทยกาย 44 297.64 244.87 265.76 18.17 
ทจ. (วิทยหรือศิลปคํานวณ) 253.32 196.98 213.92 15.60 
ทจ. (ศิลปภาษา) 240.91 197.23 211.43 12.49 
สธ. 443.38 296.55 326.77 21.68 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2548  จํานวน 1,951 คน  มีขอมูลสวนตัว ขอมูลดาน
การศึกษา และขอมูลดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้ 

ขอมูลสวนตัว: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุนอยท่ี
สุด 17 ป มากที่สุด 24 ป และอายุเฉลี่ย 18.41 ป มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนา
ตามทะเบียนบานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 63.20)  ในขณะที่เรียนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สวนใหญอาศัยอยูหอพักของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คาใช
จายสวนตัวอยูระหวาง 2,501 – 3,000 บาทตอเดือน 

ขอมูลดานการศึกษา: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด (รอยละ 25.27)  สวนใหญจบการศึกษาในปการศึกษา 2548 
เกือบทั้งหมดใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขาศึกษา คะแนนเฉลี่ย (GPA) ท่ี
สําเร็จการศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 3.00 – 3.49 โดย GPA สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 4.00, 1.32, 3.02 และ 0.48 ตามลําดับ นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสวนใหญสมัครเปนครั้งแรก และเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอันดับท่ี 1  แหลงท่ีมา
ของคาใชจายทางดานการศึกษาสวนใหญมาจากบิดามารดา  
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ขอมูลดานครอบครัว:  สถานภาพของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก   
สวนใหญสมรสและอยูดวยกัน ท้ังบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา บิดา
สวนใหญมีอาชีพรับราชการ/ขาราชการบํานาญ มารดาสวนใหญมีอาชีพทํานา ท้ังบิดาและมารดาสวนใหญ
มีรายไดตํ่ากวา 5,001 บาทตอเดือน สําหรับผูอุปการะสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย รายไดอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน  มีพี่นองรวมบิดามารดาที่มี
ชีวิตอยูท้ังหมดรวมทั้งตนเอง 2 คน สวนใหญเปนบุตรคนแรก และกําลังศึกษาอยูท้ังสองคน 

 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีที่สอง 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง จํานวน 1 คน  มีขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูล
ดานครอบครัว โดยสรุปดังนี้ 

ขอมูลสวนตัว:   นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง เปนเพศหญิง อายุ 23 มีเชื้อชาติและสัญชาติ
ไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูท่ีจังหวัดราชบุรี ในขณะศึกษาพักอยูหอพักเอกชน
หนามหาวิทยาลัย และมีคาใชจายสวนตัวในการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทตอเดือน  

ขอมูลดานการศึกษา:   นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอน
ปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี) มีคะแนนเฉลี่ย  3.66 โดยเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก โดยวิธีการรับเขาศึกษาแบบ
โควตาจังหวัด  

นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีแรก) จากสํานัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม เมื่อภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา  2547 ดวยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 โดยได
รับปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) และมีแหลงท่ีมาของคาใชจายทางดานการศึกษา
จากญาติ (พ่ี) 

 ขอมูลดานครอบครัว: บิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง มีสถานภาพบิดา
ถึงแกกรรม โดยมารดามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปท่ี 4 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 5,000 
บาท  

 นักศึกษาใหมปริญญาตรีท่ีสอง เปนบุตรคนที่สามของครอบครัว และมีพี่นองรวมบิดามารดา
(รวมท้ังตนเอง) จํานวน  3  คน 
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เปาหมายการรับนกัศกึษาเปาหมายการรับนกัศกึษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและวธิีการรับเขาศึกษาจําแนกตามกลุมสาขาวิชาและวธิีการรับเขาศึกษา

วิธีการรบัเขาศึกษา โควตา สอบคัดเลือก รวมทั้งสิ้น

กลุมสาขาวิชา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รวม รอยละ

วิศวกรรมศาสตร 1,104 54.12 276 13.53 1,380 67.65

เทคโนโลยีการเกษตร 216 10.59 54 2.65 270 13.24

เทคโนโลยีสังคม 168 8.23 42 2.06 210 10.29

สาธารณสุขศาสตร 144 7.06 36 1.76 180 8.82

รวมทั้งสิ้น 1,632 80.00 408 20.00 2,040 100.00



ผลการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตาผลการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา จําแนกตามประเภทโควตาจําแนกตามประเภทโควตา

ผานการคัดเลือก ยืนยันเขาศึกษา ขึ้นทะเบียน
หนวย : รอยละ

ประเภทโควตา

82.62 21.93 18.30โควตาโรงเรียน

17.00 13.53โควตาจังหวัด 84.56

28.2192.31โควตากีฬา 37.18

25.00โควตาวิทยาศาสตรฯ 97.06 30.88

26.47โควตาดนตรีและนาฏศิลป 97.06

รวมทั้งสิน้ 84.19

33.82

19.45 15.78

หมายเหตุ : รอยละของโควตาการสมัครแตละประเภท



ผลการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตาผลการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา จําแนกตามกลุมสาขาวิชาจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
หนวย : รอยละ *

กลุมสาขาวิชา ผานการคัดเลือก** ยืนยันเขาศึกษา     ขึ้นทะเบียน

วิศวกรรมศาสตร 120.59 31.60 26.78

เทคโนโลยกีารเกษตร 220.49 31.44 22.31

เทคโนโลยีสังคม 59.26 14.54 11.51

สาธารณสุขศาสตร 32.00 7.39 5.72

       รวมทั้งสิ้น 84.19 19.45 15.78

หมายเหตุ : *  รอยละของผูสมัครแตละกลุมสาขาวิชา 
** ผูผานการคัดเลือกนับรวมอันดับการเลอืกลาํดับที่ 2 และ 3



จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรสุรนารีนารี
ปการศกึษาปการศกึษา 2548 2548 จําแนกตามอันดับการเลอืกจําแนกตามอันดับการเลอืก

หนวย : รอยละ

กลุมสาขาวิชา        อันดับการเลือก มทส รวม
1 2 3 4

วิศวกรรมศาสตร 20.95 17.61 24.70 36.74 100.00
เทคโนโลยีการเกษตร (พืช, สัตว) 17.91 28.73 26.87 26.49 100.00
เทคโนโลยีอาหาร 18.58 28.46 28.06 24.90 100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย) 17.81 29.45 24.66 28.08 100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2524 21.92 22.37 28.31 27.40 100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป) วิทยกายฯ 2544 14.89 29.79 29.79 25.53 100.00
เทคโนโลยีการจัดการ (วิทย/ศิลป) 20.81 28.90 21.97 28.32 100.00
เทคโนโลยีการจัดการ (ศิลปภาษา) 28.57 19.33 23.53 28.57 100.00
สาธารณสุขศาสตร 21.90 25.06 26.76 26.28 100.00

รวมทั้งสิ้น 20.76 21.57 25.44 32.23 100.00



นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือก จําแนกตามอันดับการเลือกจําแนกตามอันดับการเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรสุรนารีนารี
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กลุมสาขาวชิา

รอยละ



นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรบัเขาและกลุมสาขาวิชาจําแนกตามวิธีการรบัเขาและกลุมสาขาวิชา

52.67
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วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม สาธารณสุขศาสตร

โควตาอื่นๆ

โควตาจังหวัด

โควตาโรงเรียน

สอบคัดเลือก



นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรบัเขาและเพศจําแนกตามวิธีการรบัเขาและเพศ
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศจําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ

61.76
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รอยละ



นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบานจําแนกตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน

63.20
(1,233 คน)

8.56
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ภูมิลําเนา
ตามทะเบียน
บาน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ไมระบุภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กทม. และ
ปริมณฑล

ภาคใต



คะแนนรวมสูงสดุคะแนนรวมสูงสดุ ต่ําสุดต่ําสุด เฉลี่ยเฉลี่ย ของผูสมัครแตละกลุมสาขาวชิาของผูสมัครแตละกลุมสาขาวชิา
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคาใชจายสวนตัวตอเดือนจําแนกตามคาใชจายสวนตัวตอเดือน
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามคะแนนเฉลี่ย ((GPAGPA) ) 
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรบัเขาและคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามวิธีการรบัเขาและคะแนนเฉลี่ย ((GPAGPA) ) 

55.70
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ย ((GPAGPA) ) 
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของบิดาตอเดือนจําแนกตามรายไดของบิดาตอเดือน
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของมารดาตอเดือนจําแนกตามรายไดของมารดาตอเดือน
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นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามรายไดของผูอุปการะตอเดือนจําแนกตามรายไดของผูอุปการะตอเดือน
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