
 

 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 รายงานขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 
2550  เปนผลจากการศึกษาขอมูลของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  โดยรวบรวมขอมูลจากระเบียน
ประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั้งนี้ ไดผนวกขอมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปที่ผานมา 
และขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนผลผลิตของการรับนักศึกษามาไวที่
นี้ดวย เพื่อประโยชนในการใชขอมูลมากยิ่งขึ้น 

 การจัดทํารายงานขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการ
คัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก เพื่อใชเปน 
ขอมูลประกอบการวางแผน การดําเนินการ และการตัดสินใจในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งเพื่อเปนประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ปการศึกษา 2550 ฉบับนี้  จะเปนประโยชนต อ 
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป หากรายงานฉบับนี้มีขอบกพรอง
ประการใด โปรดเสนอแนะความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําราย
งานในครั้งตอไปดวยจักขอบพระคุณยิ่ง 

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณฝายรับนักศึกษา ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยบริการการศึกษา 
และฝายผลิตเอกสารกลาง   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รวมท้ังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนอยาง
ยิ่ง ที่ทําใหรายงานฉบับนี้มีความสมบูรณและสําเร็จไดดวยดี 

 
 

 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

สวนแผนงาน 
กุมภาพันธ 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปการศึกษา 2550 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เริ่มเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุนที่ 1 ในปการ

ศึกษา 2536 ปจจุบันปการศึกษา 2550 รับนักศึกษาใหมเปนรุนที่ 15 โดยดําเนินการรับ 2 วิธี คือ การ
รับตรงโดย มทส และการคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระบบกลาง 
(Admissions) ซึ่ งขอมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 และในรอบ  15 ป  
(ปการศึกษา 2536 - 2550) ผลสรุปมีดังนี้ 

1) ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 
ในปการศึกษา 2550 มทส มีเปาหมายการรับนักศึกษา จํานวน 2,268 คน และกาํหนดตวัชีวั้ด

ความสําเร็จไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 วา จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีที่รับ
ไดคิดเปนรอยละ 90 ของเปาหมายการรับ โดยจําแนกตามวิธีการรับเขา ดังนี้ การรับตรงโดย มทส จํานวน
นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีที่รับไดคิดเปนรอยละ 80 ของเปาหมายการรับทั้งหมด และการคัดเลือกผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระบบกลาง (Admissions) จํานวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีที่รับไดคิดเปนรอยละ 20 ของเปาหมายการรับทั้งหมด 

ผลการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา  
ผลการคัดเลือกนักศึกษาวิธีรับตรงโดย มทส ประกอบดวย โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานัก
กีฬา โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โควตาดนตรีและนาฏศิลป โควตา
พิเศษ (ทุน “สุรเกษตร” โควตา 5 จังหวัดภาคใต) รับตรงหลักสูตรแพทยศาสตร และนักศึกษาที่เคย
ศึกษาใน มทส กลับเขาศึกษาใหม พบวา มีนักศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 
2,162 คน สวนผลการคัดเลือกผาน สกอ. พบวา มีนักศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ทั้งสิ้น 897 คน รวมทั้งสิ้น 3,059 คน คิดเปนรอยละ 134.88 ของเปาหมายการรับ (2,268 คน) 
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รอยละของเปาหมายการรับ 

           รับไดจริง     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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ผลการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
พบวา กลุมสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว มี 5 กลุมสาขาวิชา โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย ดังนี้ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุข
ศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ 204.44 171.33 134.93 132.22 และ 109.17 ตามลําดับ) กลุม
สาขาวิชาที่รับนักศึกษาไดตามเปาหมายที่กําหนดไว มี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร 
(รอยละ 100.00) และกลุมสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไดตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว มี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา (รอยละ 76.67) 

76.67

171.33

204.44

109.17
134.93 132.22

100.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
220.00

วิท
ยา
ศา
สต

ร 
(ห
ลัก

สูต
รว
ิทย

า

ศา
สต

รก
าร
กีฬ

า)

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส
นเ
ทศ

เท
คโ
นโ
ลย

ีกา
รจ
ัดก

าร

เท
คโ
นโ
ลย

ีกา
รเ
กษ

ตร

วิศ
วก

รร
มศ

าส
ตร



สา
ธา
รณ

สุข
ศา
สต

ร

แพ
ทย

ศา
สต

ร
หมายเหตุ: กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรรวมนักศึกษารับโอนระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน  

 
ผลการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ในรอบ 15 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2536 – 

2550) เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ พบวา แนวโนมของการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 5 ป
ยอนหลัง (2546 – 2550) มีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ 
  

 
 

 

 

 

 

รอยละ 

กลุมสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี รอยละ 90 



 

2) ภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 
ในการวิเคราะหนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 จากนักศึกษาทั้งหมด 

จํานวน 3,059 คน พบวา มีนักศึกษาใหมปริญญาตรีบันทึกขอมูลผานระบบ จํานวน 2,930 คน คิดเปนรอย
ละ 95.78 โดยสรุปเปนขอมูลที่เกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูลดานครอบครัว  
รายละเอียดดังนี้ 

ขอมูลสวนตัว: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  
(รอยละ 50.92) มีอายุอยูระหวาง 17 – 28 ป โดยนักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19 ป (รอยละ 59.73) มีเชื้อ
ชาติไทย (รอยละ 94.30) สัญชาติไทย (รอยละ 99.80) และนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 98.40) มีภูมิ
ลําเนาตามสถานที่เกิดสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 57.30) และมีความสามารถ
พิเศษทางดานกีฬา (รอยละ 44.01) 

ขอมูลดานการศึกษา: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (รอยละ 64.13) โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด (รอยละ 26.79) โดยนักศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาในปการศึกษา 2550 และใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขา
ศึกษา (รอยละ 91.02) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ สําเร็จการศึกษาอยู ระหวาง 3.00 – 3.49  
(รอยละ 42.83) โดยกลุมสาขาวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจัดการ และแพทยศาสตร ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เทากับ 3.98  

ขอมูลดานครอบครัว:  สถานภาพของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก   
สวนใหญสมรสและอยูดวยกัน (รอยละ 74.91) ทั้งบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 25.90 และ 34.98 ตามลําดับ ) มีอาชีพข าราชการ /ขาราชการบํ านาญ  
(รอยละ 31.91 และ 24.68 ตามลําดับ) โดยสวนใหญมีรายไดนอยกวา 150,000 บาทตอป โดยนักศึกษา
ใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตนเองสองคน (รอยละ 52.05) ซึ่งมี
ลําดับการเปนบุตรในครอบครัวเปนลําดับที่หนึ่ง (รอยละ 53.04) และนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวน
ใหญมีจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยูสองคน (รอยละ 48.26) 

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา 
1. จากการศึกษา พบวา ในปการศึกษา 2550 มทส เปาหมายในการรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเมื ่อเปรียบเทียบกับผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื ่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
สวนใหญสูงกวาเปาหมายซึ่งมี 5 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตร และกลุมสาขาวิชาที่
สามารถร ับน ักศ ึกษาระด ับปร ิญญ าตร ีได เป น ไปตามเป าหมายม ี 1 กลุ มสาขาว ิชา  ได แก  
กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร 

ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลใหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดสูงกวาหรือเปนไปตามเปาหมายนั้น 
ประการแรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายของการขยายโอกาสทางการศึกษาใหเปนไปตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 สรางความเสมอภาคทางการศึกษา
และสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดเปดโอกาสใหมีแนว
ทางตอการเขาศึกษา สังเกตไดจากมีวิธีการรับเขาศึกษาตอทั้งแบบรับตรง มทส โดยเปนการใหโควตา
และไมมีการสอบขอเขียนแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมากถึงรอยละ 



 

80 ของจํานวนรับทั้งหมด รวมทั้งวิธีการสอบคัดเลือกผาน สกอ. จึงทําใหโอกาสของนักศึกษามีเพิ่มขึ้น 
ประการที่สอง นาจะมาจากการเปนที่ตองการและยอมรับในตลาดแรงงาน ตลาดวิชาชีพทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เปนตน 
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดงานตลาด
หลักสูตร/อาจารยแนะแนว ทําใหมีนักเรียนไดเขามาเห็นบรรยากาศและรายละเอียดตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสงผลใหเกิดแรงผลักดันและชวยกระตุนใหนักเรียนมีความตองการเขามาศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นตามลําดับ 

2. จากการศึกษา พบวา กลุมสาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดตํ่ากวา
เปาหมายมี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา เนื่อง
จาก เปนกลุมสาขาวิชาที่เปดใหมในปการศึกษา 2549 ดังนั้น จึงเปนที่รูจักของนักเรียนไมกวางขวาง
หากเปรียบเทียบกับกลุมสาขาวิชาที่เปดรับกอนหนานี้ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรับเขาของ
กลุมสาขาวิชานี้ไมเปนไปตามเปาหมาย 

3. จากการศึกษา พบวา ภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ในภาพรวม นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
และมีภูมิลําเนาตามสถานที่เกิดสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแสดงใหเห็นวา มีความสอด
คลองตามสภาพจริง สังเกตไดจากจํานวนการรับเขาศึกษาตอของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกในกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรที่เปนเพศชายสูงกวาเพศหญิง (รายละเอียดดังตารางที่ 10) 
อีกทั้ง ในกลุมสาขาวิชาดังกลาวถือเปนที่นิยมของเพศชาย นักศึกษาใหมที่เขามาศึกษาสวนใหญจึงมี
แนวโนมเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อีกทั้ง ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังนั้น มทส จึงเปนที่รูจักของชุมชนในภูมิภาคนี้มากกวาภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ อาจสังเกตไดจาก วิธี
การรับนักศึกษาโดยเฉพาะการรับตรงโดย มทส ประเภทโควตาโรงเรียน ซึ่งเปนการจัดสรรใหกับโรง
เรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่อยูในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ไดแก 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ จึงทําใหแนวโนมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา 2550 นี้อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคอื่น 

4. จากการศึกษา พบวา ภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 
เกี่ยวกับขอมูลดานการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษาอยูระหวาง 3.00 – 3.49 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา การรับนัก
ศึกษาของ มทส มีความสอดคลองกับการขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลัยและแสดงใหเห็นไดวานักศึกษาใหมปริญญาตรีสวนใหญที่เขารับการศึกษามีมาตรฐานตรงตาม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวอยางชัดเจน 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ใชระบบหนวยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการ
ศึกษาและเปดสอนหลักสูตรตางๆ โดยใชระบบไตรภาคมาตั้งแตปการศึกษา 2536 ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 
ภาคการศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลา 13 สัปดาห ประกอบดวยการเรียนการสอน 12 สัปดาห 
และการสอบอีก 1 สัปดาห  สําหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการรับใน 2 วิธีคือ วิธีที่หนึ่ง 
เปนการรับตรงโดย มทส ประกอบดวย โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา โควตาผูมีความ
สามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โควตาดนตรีและนาฏศิลป โควตาพิเศษ (ทุน “สุรเกษตร” 
โควตา 5 จังหวัดภาคใต) รับตรงหลักสูตรแพทยศาสตร และนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส กลับเขา
ศึกษาใหม วิธีที่สอง เปนการคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระบบกลาง 
(Admissions)  

ในปการศึกษา 2550 มทส รับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี เปนรุนที่ 15 โดยกําหนดวิธีการรับ
นักศึกษา สาขาวิชาที่เปดรับ และเปาหมายการรับนักศึกษา ดังนี้  

  วิธีการรับนักศึกษา  ประกอบดวย 
 1. การรับตรงโดย มทส เปนการใหโควตาและรับตรงโดยไมมีการสอบขอเขียนแกนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่วประเทศ ดังนี้ 
 1.1 โควตาโรงเรียน เปนการจัดสรรใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับ
การรับรองวิทยฐานะ ซึ่งต้ังอยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง มีเปาหมายการรับ 560 คน โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1) เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
  2) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น ม. 6 ในปการศึกษา 2549 หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่สมัครในกลุม
วิศวกรรมศาสตร กลุมเทคโนโลยีการเกษตร กลุมสาธารณสุขศาสตร และ
กลุมวิทยาศาสตร 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลปคํานวณ 
สําหรับนักเรียนที่สมัครกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร แผนการเรียนศิลปคํานวณหรือ
ศิลปภาษา สําหรับนักเรียนที่สมัครในกลุมเทคโนโลยีการจัดการ 

  3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ไมตํ่า
กวา 2.50 หรือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลไมตํ่ากวา 75 
 



 

  4) มีคะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังตอไปนี้ ไมตํ่ากวา 
2.50  

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร ประกอบดวยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- แผนการเรียนศิลปคํานวณ และศิลปภาษา ประกอบดวยกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา 

 1.2 โควตาจังหวัด เปนการจัดสรรใหกับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรง
เรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ ยกเวน 8 จังหวัด ที่ไดรับ
โควตาโรงเรียนแลว มีเปาหมายการรับ 1,230 คน โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
โควตาโรงเรียน 
  1.3 โควตานักกีฬา เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถทางดานกีฬาสูงและมีผลการเรียนดี ไดศึกษาวิชาชีพชั้นสูงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยพิจารณาจากชนิดกีฬา 15 ประเภท ไดแก วายน้ํา เทควันโด เทเบิลเทนนิส   เปตอง 
แบดมินตัน กรีฑา บาสเกตบอล  ฟุตบอล เรือพาย หมากกระดาน  เซปกตะกรอ วอลเลยบอลชายหาด 
วอลเลยบอล เทนนิส และกอลฟ  มีเปาหมายการรับ 60 คน โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับโควตาโรงเรียนเฉพาะขอ 1) และ 2) ยกเวนขอ 3) และ 4) นักเรียนที่สมัครตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 6 ไมตํ่ากวา 2.50 หรือ
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลไมตํ่ากวา 75 และเปนนักกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังกลาว 
และมีคุณสมบัติ ความสามารถทางดานกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
   1) ไดตําแหนงชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด 
   2) เปนนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเขารวมแขงขันกีฬาที่จังหวัดไมไดจัดแขงขัน 
   3) มีประสบการณเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัดไมนอยกวา 1 ป 
  1.4 โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการสงเสริมใหนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีผลการ
เรียนดี เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปรับใชสังคมและ
ประเทศชาติ เปาหมายการรับ 100 คน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1) เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
  2) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น ม. 6 ในปการศึกษา 2549 แผนการเรียนวิทยา
ศาสตร – คณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ไมตํ่า
กวา 2.50 หรือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลไมตํ่ากวา 75 
  4) มีคุณสมบัติอื่นที่ไมขัดตอขอบังคับ มทส วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ 
  5) มีคุณสมบัติและความสามารถทางดานวิทยาศาสตร โดยผูสมัครจะตองผานการ 
คัดเลือกเพื่อเขาแขงขันในกิจกรรมตาง ๆ เชน 



 

- การอบรมตลอดหลักสูตรในคายที่ 2 ของศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (ศูนย สอวน) 

- การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย จัดโดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยผานเขารอบชิงชนะเลิศ 

- การประกวดโครงงานของนัก วิทยาศาสตรรุน เยาว  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดย
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิใหเขารวมการแขงขัน 

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยไดรับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ 

- กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการอื่น  ๆ  ที่ จัดโดยองคกรระดับชาติที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

  1.5 โควตาดนตรีและนาฏศิลป เปนการสงเสริมและใหโอกาสแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความสามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลปและมีผลการเรียนดี ไดศึกษาวิชาชีพชั้นสูงดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลป 5 
ประเภท ไดแก ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป และขับรอง มี
เปาหมายการรับ 40 คน โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับโควตาโรงเรียนเฉพาะ
ขอ 1) – 3) ยกเวนขอ 4) นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติและความสามารถทางดานดนตรี และ
นาฏศิลป ดังนี้ 
   1) เปนนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลปของโรงเรียน 
   2) มีเอกสารหรือมีผูรับรองการเขารวมกิจกรรมดานดนตรีและนาฏศิลปจากโรงเรียน 
  1.6  การรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรับนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
สุรินทร และบุรีรัมย มีเปาหมายการรับ 48 คน โดยกําหนดรับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตการศึกษาของ
แตละจังหวัด อยางนอยเขตการศึกษาละ 1 คน นักเรียนโอลิมปกวิชาการที่ผานการอบรมคายที่ 2 
จังหวัดละ 1 คน และนักเรียนทุนโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนที่ไมใชอําเภอเมือง จังหวัด
ละไมนอยกวา 2 คน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
   1.6.1 คุณสมบัติทางการศึกษา 
   1) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2548 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (นับจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6) ไมตํ่ากวา 3.00 
   2) มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา แตละกลุมสาระการเรียนรูไมตํ่ากวา 3.00 
 
 
 



 

   1.6.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
   1) ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6) ในจังหวัดที่สมัคร เชน โรง
เรียนในจังหวัดชัยภูมิ สมัครไดในโควตาจังหวัดชัยภูมิ เปนตน หรือ 
   2) ไดศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 1 – ม. 3) ในจังหวัดที่สมัคร 
   1.6.3 คุณสมบัติทั่วไป 
    1) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถจะรับราชการได 
    2) อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ ในวันปดการรับสมัคร 
    3) มีประวัติความประพฤติดี 
    4) ไมอยูในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต 
    5) ไมมีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ไมเปนโรคติดตอ หรือไมมีความพิการ
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาแพทยศาสตร และการประกอบวิชาชีพแพทย 
    6) หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติทางการศึกษา หรือคุณ
สมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่งและหากตรวจสอบพบวาเอกสารที่ใชในการสมัครไมครบถวน หรือเปนเท็จ 
หรือจงใจปกปดขอมูลหรือแมแตปรากฏเปนความเท็จขึ้นภายหลัง จะตองถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษา 
  1.7 โควตาพิเศษ มีดังนี้  
   1.7.1 การรับนักศึกษาประเภทรับตรง “สุรเกษตร” โดยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปนผูดําเนินการคัดเลือกจากผูไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในงานเกษตรสุรนารี 
   1.7.2 โควตา 5 จังหวัดภาคใต เปนการรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งต้ังอยูในเขตจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) ที่อยูในความรับผิด
ชอบของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) มีเปาหมายการรับ 80 คน โดยนัก
เรียนที่มีสิทธิ์สมัครตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับโควตาโรงเรียน ในขอ 1) – 2) และ 3) มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ไมตํ่ากวา 2.25 
  1.8 การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส กลับเขาศึกษาใหม เปนนักศึกษาที่พนสถานภาพ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ยกเวนพนสถานภาพเพราะโทษวินัยนักศึกษา โดยกลับเขามาศึกษาใหมได
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่พนสถานภาพ 
 2. การคัดเลือกผาน สกอ. ในระบบกลาง (Admission) เปนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่นักเรียนสะสมมาใน
การเรียนระดับมัธยมศึกษา มีเปาหมายการรับ 444 คน โดยมีองคประกอบของการรับบุคคลเขาศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (GPAX) 
ใหคาน้ําหนัก รอยละ 10 
  2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุมสาระการเรียนรู 
(GPA กลุมสาระ 3 - 5 กลุม จาก 8 กลุม) ใหคาน้ําหนัก รอยละ 20 



 

 3) ผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational 
Testing: O-NET) คือ การสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ 
ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ทั้ง 8 กลุมสาระ สอบได 1 ครั้ง 
สําหรับผูที่กําลังจะจบชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  ใหคาน้ําหนัก รอยละ 35-70 
 4) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้ นสู ง  (Advanced National Educational 
Testing:  
A-NET) และ/หรือ วิชาเฉพาะรวมกันไมเกิน 3 วิชา คือ การสอบความรูขั้นสูงของวิชาตาง ๆ 11 วิชา 
เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเขามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admission ป 2549 – 2552 จัดสอบเดือน
มีนาคมของทุกป นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไวได 2 ป และเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด ใหคาน้ําหนัก รอย
ละ 0-35 
 5) ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย จะทําการสอบสัมภาษณและตรวจ
รางกาย เพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอมและความเหมาะสมเปนขั้นสุดทายกอนการรับ
เขาศึกษาโดยไมคิดเปนคาน้ําหนักคะแนน 

 สาขาวิชาที่เปดรับ 

 ในปการศึกษา 2550 มทส รับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเขาศึกษาใน 7 กลุมสาขาวิชา จํานวน 
26 สาขาวิชา รวม 28 หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา 
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิเทศศาสตร ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ  และสารสนเทศศึกษา 
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ 
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว และเทคโนโลยีอาหาร 
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 17 หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต  

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพอลิเมอร  วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีธรณี 
และวิศวกรรมอากาศยาน 

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดลอม 

กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

   

 

 

 



 

 เปาหมายการรับนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2550 มทส กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาจําแนกตามกลุมสาขาวิชา และ

จําแนกตามวิธีการรับเขาศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  เปาหมายการรับนักศึกษา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและวิธีการรับเขาศึกษา 

วิธีการรับเขาศึกษา/ รับตรงโดย มทส(1) คัดเลือกผาน สกอ.(2) รวมทั้งสิ้น(3) 
กลุมสาขาวิชา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ    รวม   รอยละ 

  วิทยาศาสตร   48 2.12  12 0.53 60 2.65 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 120 5.29  30 1.32 150 6.61 
  เทคโนโลยีการจัดการ 72 3.17  18 0.79 90 3.97 
  เทคโนโลยีการเกษตร 192 8.47  48 2.12 240 10.58 
  วิศวกรรมศาสตร* 1,200 52.91  300 13.23 1,500 66.14 
  สาธารณสุขศาสตร 144 6.35  36 1.59 180 7.94 
  แพทยศาสตร 48 2.12 - - 48 2.12 

รวมทั้งสิ้น 1,824 80.42 444 19.58 2,268 100.00 
หมายเหตุ : (1) รอยละ 80 ของเปาหมายการรับทั้งหมด 
 (2) รอยละ 20 ของเปาหมายการรับทั้งหมด 
 (3) จากรายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 ของศูนยบริการการศึกษา 

มทส 
* ไมรวมหลักสูตรแมคคาทรอนิกส 

 
จากวิธีการรับนักศึกษา หลักสูตรที่เปดสอน และเปาหมายการรับนักศึกษาดังกลาวขางตน  จึง

ควรมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูผานการคัดเลือกเขามาศึกษาใน มทส เพื่อประโยชนในการจัดการ
ศึกษา  การจัดใหบริการ  การกําหนดนโยบายและแผนในดานตาง ๆ รวมทั้งการเตรียมการในเรื่องตาง 
ๆ  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2550 
2. เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 2550 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มทส ครั้งนี้   ประชากรที่ศึกษาเปนนักศึกษา
ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 โดยแบงเปนนักศึกษาใหมสมัครเขาศึกษาเปนปริญญาตรีแรก และ
นักศึกษารับโอนระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่น 

 การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหมครั ้งนี ้ เปนการศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม ซึ ่ง
ประกอบดวย  ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา  และขอมูลดานครอบครัว  
 



 

นิยามศัพทเฉพาะ 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก หมายถึง ผูที่ มทส รับเขาเปนนักศึกษาปริญญาตรีแรก  และมี
ฐานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1   ซึ่งรับเขาศึกษาโดยระบบรับตรงโดย มทส (โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด 
โควตานักกีฬา โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โควตาดนตรีและนาฏศิลป 
โควตาพิเศษ รับตรงหลักสูตรแพทยศาสตร และนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส โดยกลับเขามาศึกษา
ใหม) และระบบการคัดเลือกผาน สกอ. ในระบบกลาง (Admission) โดยไดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 

นักศึกษารับโอน  หมายถึง ผูที่ มทส รับเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งรับโอนหนวยกิต
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกประเภทรับตรงโดย มทส   หมายถึง  ผูที่ มทส รับเขาเปนนัก
ศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก แตรับเขาตามวิธีการและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด มี  8  
ประเภท คือ  โควตาโรงเรียน  โควตาจังหวัด  โควตานักกีฬา  โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี โควตาดนตรีและนาฏศิลป โควตาพิเศษ (ทุน “สุรเกษตร” โควตา 5 จังหวัดภาค
ใต) รับตรงหลักสูตรแพทยศาสตร และนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส กลับเขาศึกษาใหม 

นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกประเภทสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในระบบกลาง (Admission) หมาย
ถึง ผูที่ มทส รับเขาเปนนักศึกษาโดยการคัดเลือกผาน สกอ. 

กลุมสาขาวิชา หมายถึง โครงสรางรวมของสาขาวิชาที่ มทส ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวย 7 กลุมสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร  วิศวกรรมศาสตร  สาธารณสุขศาสตร และแพทยศาสตร 

ภาค หมายถึง ภาคตาง ๆ ทางภูม ิศาสตรของประเทศไทย จําแนกเปน 6 ภาค รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดแก 

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 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 
และอุตรดิตถ 

6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ  
สกลนคร สุรินทร หนองคาย  อํานาจเจริญ  อุดรธานี  หนองบัวลําภู  และอุบลราชธานี 



 

7. ภาคใต  ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา 
นราธิวาส ปตตานี สงขลา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล และสุราษฎรธานี 

ปการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ดังนั้น  
ปการศึกษา 2550 หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม  มทส  ปการศึกษา 2550 มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก 

เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 และ ประการที่สอง เพื่อศึกษาภูมิ
หลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสถานภาพ
ดานตาง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2550 โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 
ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มทส ปการศึกษา 2550 
จํานวน 3,059 คน โดยเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จํานวน 3,057 คน และนักศึกษารับโอนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ไดแก  ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยแบงออก
เปน 3 สวน คือ 

สวนที่  1  ขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เพศ วันเดือน
ปเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา วันเดือนปที่สําเร็จการ
ศึกษา ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน ผูปกครองที่สามารถติดตอได ที่พักขณะเรียนที่ มทส คาใชจาย 
สวนตัว และความสามารถพิเศษ 

สวนที่  2 ขอมูลดานการศึกษา ประกอบดวย วุฒิการศึกษาที่สําเร็จ ปการศึกษาที่สําเร็จ 
คะแนนเฉลี่ย จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา และวิธีการเขาศึกษา 

สวนที่  3    ขอมูลครอบครัว ประกอบดวย สถานภาพของบิดา-มารดา   ขอมูลสวนตัวของ
บิดา   ขอมูลสวนตัวของมารดา ขอมูลสวนตัวของผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา-มารดา) และจํานวนพี่
นองที่กําลังศึกษา 
 
การรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้  ฝายรับนักศึกษารวมกับฝายทะเบียนและวัดผล  ศูนยบริการการศึกษา เปน
ผูรวบรวมขอมูลโดยการใหนักศึกษาใหมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหมลงในระบบบันทึกขอมูลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก และนักศึกษารับโอน
ระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2550 หลังจากนั้นงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวน
แผนงาน ไดนําขอมูลประวัตินักศึกษาใหมในรูปของ MS Excel มาประมวลและวิเคราะหขอมูล  
 
 



 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้  วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของประชากร ดวยสถิติเชิงพรรณา (descriptive 
statistics) ไดแก จํานวน รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) คาสูงสุด  (Max) คาต่ํ าสุด  (Min) โดยใช โปรแกรม  Access  และ  SPSS for Windows 
Version 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบง
การนําเสนอเปน 2  ตอน คือ ตอนแรก  เปนการนําเสนอผลการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการ
ศึกษา 2550 และ ตอนท่ีสอง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหภูมิหลังนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ป
การศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 ตอนที่ 1   ผลการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 

    
ในปการศึกษา 2550 มทส รับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขาศึกษา โดยมีผลการดําเนินงาน

การรับนักศึกษา 2 ประเภท ดังนี้  
1.  การรับตรง โดย มทส  
 1.1 การรับนักศึกษาประเภทโควตา  การรับนักศึกษาประเภทโควตา  ปการศึกษา 2550  

เปดรับสมัครระหวาง 9 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2549  โดยมีเปาหมายการรับรอยละ 80 ของเปา
หมายการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งหมด มีผูสมัครผานทางระบบอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น 11,150 คน 
ผานการคัดเลือก 6,337 คน มีสิทธิ์เขาศึกษา  3,874  คน  และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ทั้งสิ้น  1,745  คน  คิดเปนรอยละ 95.67 ของเปาหมายการรับนักศึกษาประเภทรับตรงโดย มทส  
(1,824 คน)  ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายการรับนักศึกษาประเภทโควตาคิดเปนรอยละ 4.33 โดยผลการรับ
จําแนกตามประเภทโควตา และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตารางที่  2  และ  3  (ขึ้น
ทะเบียน พฤษภาคม 2550) 

ตารางที่  2  ผลการรับนักศึกษาประเภทโควตา จําแนกตามประเภทโควตา 

ประเภทโควตา สมัคร  ผานการคัดเลือก มีสิทธิ์เขาศึกษา ขึ้นทะเบียน 
โควตาโรงเรียน  4,118  2,450  1,697  777 
โควตาจังหวัด  6,471  3,621  2,028  881 
โควตานักกีฬา  248  124  62  44 
โควตาผูมีความสามารถทาง
ดานวิทยาศาสตรฯ 

 141  76  52  22 

โควตาดนตรีและนาฏศิลป  172  66  35  21 

            รวมทั้งสิ้น  11,150  6,337  3,874  1,745 

 
 
                                                 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2550). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550. 
นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มทส. (อัดสําเนา) 



 

ตารางที่  3 ผลการรับนักศึกษาประเภทโควตา  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา สมัคร ผานการคัดเลือก มีสิทธิ์เขาศึกษา ขึ้นทะเบียน 
วิทยาศาสตร  94  125  49  12 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  962  520  298  156 
เทคโนโลยีการจัดการ  940  477  273  133 
เทคโนโลยีการเกษตร  742  958  482  143 
วิศวกรรมศาสตร  4,594  3,410  2,211  1,127 
สาธารณสุขศาสตร  3,818  847  561  174 

 รวมทั้งสิ้น  11,150  6,337  3,874  1,745 

 
 1.2 การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

  ในปการศึกษา 2550 มีผูสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผานทางระบบอินเทอรเน็ต ทั้งส้ิน 
751 คน  ผูสมัครนําสงหลักฐานการสมัครและคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 679 คน มีสิทธิ์สอบขอเขียนทั้งส้ิน 
658 คน ผานการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมคาย สัมภาษณ และทดสอบสุขภาพจิต ทั้งส้ิน 146 คน มีผู
ผานการคัดเลือก  47  คน และสํารอง 41 คน  และมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม จํานวน  28 คน 
และเรียกผูไดรับการคัดเลือกสํารองมารายงานตัว 20 คน  รวมท้ังส้ิน 48 คน รายละเอียดดังตารางที่  4 
 

ตารางที่ 4  ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มทส 
จังหวัด ผูสมัคร มีสิทธิ์สอบ มีสิทธิ์เขา มีสิทธิ์เขาศึกษา ขึ้นทะเบียน 

 สงหลัก
ฐาน 

ขอเขียน สัมภาษณ ตัวจริง สํารอง รวม ตัวจริง สํารอง รวม 

ชัยภูมิ 65 65 21 7 6 13 5 2 7 
นครราชสีมา 326 319 45 15 16 31 6 7 13 
บุรีรัมย 146 137 33 11 10 21 6 7 13 
สุรินทร 142 137 47 14 9 23 11 4 15 

 รวม 679 658 146 47 41 88 28 20 48 

 
 1.3 การรับนักศึกษาประเภทรับตรง “สุรเกษตร”  

  ในปการศึกษา 2550 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูดําเนินการคัดเลือกจากผูไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร การประกวดโครงงานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในงานเกษตรสุรนารี มีผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาศึกษา และมารายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม จํานวน 2 คน ในกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 



 

 1.4 การรับนักศึกษาโควตาประเภท 5 จังหวัดภาคใต 

  ในปการศึกษา 2550 มีผูสมัครโควตาประเภท 5 จังหวัดภาคใต ทั้งส้ิน 149 คน มีผูผานการคัด
เลือกมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ จํานวน 121 คน มีผูเขารับการสัมภาษณ จํานวน 39 คน และ ผานการคัดเลือก 
มีสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 32 คน และมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม จํานวน 20 คน โดยจําแนกตาม
กลุมสาขาวิชา คือ 1) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 13 คน 2) เทคโนโลยีการเกษตร 2 คน 3) เทคโนโลยีสาร
สนเทศ 2 คน 4) เทคโนโลยีการจัดการ 2 คน และ 5) สาธารณสุขศาสตร 1 คน 

 1.5 การรับนักศึกษาประเภทรับกลับเขามาศึกษาใหม 

  ในปการศึกษา 2550 มีผูผานการคัดเลือก เปนนักศึกษาใหม จํานวน 347 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่  5 ผลการรับนักศึกษาประเภทรับกลับเขามาศึกษาใหม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา ผานการคัดเลือก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 
เทคโนโลยีการจัดการ 13 
เทคโนโลยีการเกษตร 14 
วิศวกรรมศาสตร 258 
สาธารณสุขศาสตร 17 
วิทยาศาสตร 2 

 รวมทั้งสิ้น 347 

2. การรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกผาน สกอ.ในระบบกลาง (Admission) 2 

 2.1 ภาพรวมของการคัดเลือก ในปการศึกษา 2550 มีผูผานการคัดเลือกที่ตองเรียกเขารับ
การสัมภาษณ ทั้งสิ้น 1,270 คน  ผานการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและตรวจรางกาย 
1,166 คน มีผูผานการคัดเลือก  897  คน  และมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทั้งสิ้น  897  
คน รายละเอียดดังตารางที่  6 

 

                                                 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2550). รายงานสรุปการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550. 
    นครราชสีมา: ศูนยบริการการศึกษา มทส. (อัดสําเนา) 



 

 

ตารางที่ 6  ผลการรับนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในระบบกลาง (Admission) จําแนก
ตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา 
เรียก

สัมภาษณ 
มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 

ผานการ 
คัดเลือก 

ขึ้นทะเบียน 

วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการกีฬา)  100  45  32  32 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   75  75  56  56 
เทคโนโลยีการจัดการ  45  46  36  36 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  110  56  37  37 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)  60  60  34  34 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)  40  40  32  32 
วิศวกรรมศาสตร  750  753  624  624 
สาธารณสุขศาสตร  90  91  46  46 

 รวมทั้งสิ้น  1,270  1,166  897  897 

 
  2.2  อันดับการเลือก มทส และคะแนนของผูสอบคัดเลือก เปนดังนี้ 
อันดับการเลือก มทส จากจํานวนผูสมัครสอบที่เลือก มทส 2,988 คน มีผูเลือก มทส เปนอันดับที่ 4 
มากที่สุด (รอยละ 39.16) รองลงมา คืออันดับที่ 3 2 และ 1 (รอยละ 24.33 19.38 และ 17.14 ตาม
ลําดับ)  รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมทส ปการศึกษา 2550 จําแนกตามอันดับ 

การเลือก 
อันดับการเลือก มทส 

กลุมสาขาวิชา 
  1  2 3 4 

รวม 

วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการกีฬา) 14 19 17 35 85 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  73 72 93 110 348 
เทคโนโลยีการจัดการ 58 72 77 75 282 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 10 29 37 40 116 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 16 29 48 66 159 
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 22 33 54 45 154 
วิศวกรรมศาสตร 186 193 284 690 1,353 
สาธารณสุขศาสตร 133 132 117 109 491 
       รวมท้ังส้ิน       จํานวน 512 579 727 1,170 2,988 

         รอยละ 17.14 19.38 24.33 39.16 100.00 

2.2.2 คะแนนของผูสอบคัดเลือก  
(1) คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ของผูสมัครสอบคัดเลือกผาน สกอ. ที่เลือก 

มทส มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 



 

 

ตารางที่  8 คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด ของผูสมัครสอบคัดเลือกผาน สกอ. ที่เลือก มทส  

กลุม คะแนนรวม 
สาขาวิชา ตํ่าสุด สูงสุด 

วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการกีฬา)  3,315.95   5,268.15  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  4,107.70  5,595.90  
เทคโนโลยีการจัดการ  4,272.50   5,891.00  
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  3,073.35  5,115.00  
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)  2,978.00  4,875.35  
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)  4,596.70  5,708.10  
วิศวกรรมศาสตร 3,017.30 6,389.90 
สาธารณสุขศาสตร  4,942.55   6,272.35  
      

 
 3.   สรุปจํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม มทส 
 จากการรับนักศึกษาดวยวิธีการรับตรงโดย มทส และการคัดเลือกผาน สกอ. ในระบบกลาง 
(Admission) มีนักศึกษามาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของ มทส รวม 3,059 คน โดยเปนนักศึกษา
กลุมรับตรงโดย มทส 2,162 คน (รอยละ 70.67) และนักศึกษากลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. 897  คน  
(รอยละ 29.33) 
 เปนนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 46 คน (รอยละ 1.50) กลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 257 คน (รอยละ 8.40) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 184 คน (รอยละ 
6.02) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 262 คน (รอยละ 8.56) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
2,024 คน (รอยละ 66.17) กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 238 คน (รอยละ 7.78) และกลุมสาขา
วิชาแพทยศาสตร 48 คน (รอยละ 1.57) 
 รายละเอียดจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา  แสดงไดดังแผนภูมิที่ 1 
 
 

                                                 
3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง คะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission ประจําปการศึกษา 2550 
[ออนไลน]. ไดจาก:  http://admission.cuas.or.th/adm50mxmn/ [16 มกราคม 2551] 
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โควตาอื่นๆ

 
 

แผนภูมิที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา 
 

4.    จํานวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ 

เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 กับเปาหมายการ
รับ พบวา มทส สามารถรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกไดรอยละ 134.88 ของเปาหมาย รายละเอียด
ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550  เปรียบเทียบกับเปาหมายการรับ  
จําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา 

วิธีการรับเขา 
รับตรงโดย มทส คัดเลือกผาน สกอ. 

รวม 
กลุมสาขาวิชา 

เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ เปาหมาย รับจริง รอยละ 
วิทยาศาสตร  48  14 29.17  12  32 266.67  60  46   76.67 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  120  201 167.50  30  56 186.67  150  257 171.33 
เทคโนโลยีการจัดการ  72  148 205.56  18  36 200.00  90  184 204.44 
เทคโนโลยีการเกษตร  192  159 75.52  48  103 214.58  240  262 109.17 
วิศวกรรมศาสตร  1,200  1,400 116.67  300  624 208.00  1,500  2,024 134.93 
สาธารณสุขศาสตร  144  192* 133.33  36  46 127.78  180  238 132.22 
แพทยศาสตร  48  48 100.00 - - -  48  48 100.00 

รวม  1,824  2,162 118.53  444 897 202.03  2,268  3,059 134.88 

 

หมายเหตุ * รวมนักศึกษารับโอน จํานวน 2 คน 

 
 

กลุมสาขาวิชา 

รอยละ 



 

 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหภูมิหลังนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา 25504 

 
การนําเสนอในตอนนี้  แบงเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

สวนตัว สวนที่สอง เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา และสวนสุดทาย เปนการนํา
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดานครอบครัว โดยรายละเอียดของแตละสวนมีดังตอไปนี้ 

 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัว 

1.1 เพศ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงแตมีสัดสวนใกลเคียงกัน 
โดยเปนเพศชาย รอยละ 50.92 และเปนเพศหญิง รอยละ 49.08 ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีแรก 
ทั้งหมด  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก - 1) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมรับตรงโดย 
มทส เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในขณะที่นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. 
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
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แผนภูมิที่ 2 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและเพศ 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ในภาพรวม กลุมสาขาวิชาที่เปนเพศชายมาก
กวาเพศหญิงมากที่สุด คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร (รอยละ 65.91) และกลุมสาขาวิชาที่เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชายมากที่สุดคือ กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (รอยละ 88.02) โดยมีนักศึกษา
ใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
(รอยละ 65.91 และ 63.88 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัด

                                                 
4  ขอมูลตั้งแตตอนที่ 2 - 3 เปนผลการวิเคราะหขอมูลจากระเบียนประวัตินักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550 

ซึ่งรวบรวมไดทั้งส้ิน 2,930 ชุด 
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จํานวน 



 

 

การ เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร และแพทยศาสตร เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 
71.60 83.62 71.89 88.02 และ 54.17 ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 10 (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก – 1 และ ก – 2) 
ตารางที่ 10  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและเพศ 

ชาย หญิง รวม 
กลุมสาขาวิชา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วิทยาศาสตร 29 65.91 15 34.09 44 100 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 69 28.40 174 71.60 243 100 

เทคโนโลยีการจัดการ 29 16.38 148 83.62 177 100 

เทคโนโลยีการเกษตร 70 28.11 179 71.89 249 100 

วิศวกรรมศาสตร 1,247 63.88 705 36.12 1,952 100 

สาธารณสุขศาสตร 26 11.98 191 88.02 217 100 

แพทยศาสตร 22 45.83 26 54.17 48 100 

รวม 1,492 50.92 1,438 49.08 2,930 100 

 
1.2 อายุ  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกมีอายุอยูระหวาง 17 – 28 ป โดยนักศึกษาสวนใหญ

มีอายุ 19 ป (รอยละ 59.73) เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา กลุมสาขาวิชาที่มีอายุมากที่สุด คือ
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อายุ 28 ป) และกลุมสาขาวิชาที่มีอายุนอยที่สุด คือ กลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร และแพทยศาสตร (อายุ 17 ป)  
รายละเอียดดังตารางที่ 11 และ 12 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก - 3 และ ก - 4) 

ตารางที่ 11 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและอายุ 
อายุ (ป) 

วิธีการรับเขา 
นอยที่สุด มากที่สุด เฉล่ีย S.D. 

รับตรงโดย มทส  17 28 18.94 0.79 

สอบคัดเลือกผาน สกอ. 17 21 18.84 0.59 

        ภาพรวม 17 28 18.91 0.73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 12  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและอายุ 
อายุ (ป) 

กลุมสาขาวิชา 
นอยที่สุด มากที่สุด เฉล่ีย S.D. 

วิทยาศาสตร 18 20 19.15 0.62 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 22 18.79 0.66 

เทคโนโลยีการจัดการ 17 20 19.24 0.58 

เทคโนโลยีการเกษตร 18 28 18.85 0.84 

วิศวกรรมศาสตร 18 25 18.90 0.76 

สาธารณสุขศาสตร 17 21 18.87 0.52 

แพทยศาสตร 17 19 18.60 0.54 

        ภาพรวม 17 28 18.91 0.73 

 
1.3 เชื้อชาติ เมื่อพิจารณาตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ในภาพ

รวมท้ังกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญมีเชื้อชาติไทย (รอยละ 93.23 
และ 96.80 ตามลําดับ) โดยกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตรมีเชื้อชาติไทยมากกวากลุมสาขาวิชาอื่นๆ (รอย
ละ 100) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก - 5 และ ก - 6) 

1.4 สัญชาติ เมื่อพิจารณาตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ในภาพ
รวมทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญมีสัญชาติไทย (รอยละ 99.76 
และ 99.89 ตามลําดับ) โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ สา
ธารณสุขศาสตร และแพทยศาสตรมีสัญชาติไทยมากกวากลุมสาขาวิชาอื่นๆ (รอยละ 100) (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก - 7 และ ก - 8) 

1.5 ศาสนา เมื่อพิจารณาตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ในภาพ
รวมทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 
98.10 และ 99.08 ตามลําดับ) โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรนับถือศาสนาพุทธมากกวากลุมสาขาวิชา
อื่นๆ (รอยละ 100) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก  ก  ตารางที่ ก - 9 และ ก - 10) 

1.6 ภูมิลําเนาตามสถานที่เกิด นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีภูมิลําเนาตาม
สถานที่เกิดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่เหลือกระจายอยูในภาคตาง ๆ  รายละเอียดดัง 
แผนภูมิที่ 3  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ทั้งกลุมรับตรงโดย 
มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ.สวนใหญมีภูมิลําเนาตามสถานที่เกิดอยูในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (รอยละ 56.43 และ 59.36 ตามลําดับ) โดยกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตรมีภูมิลําเนาตามสถานที่
เกิดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 85.42) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก 
ตารางที่ ก - 11 และ ก - 12) 
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แผนภูมิที่ 3 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาตามสถานที่เกิด 
 

 
1.7 ความสามารถพิเศษ นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีความสามารถทางดาน

กีฬา (รอยละ 44.01) รองลงมาคือ ดานดนตรี (รอยละ 25.74) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 
เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน 

สกอ. มีความสามารถทางดานกีฬา รองลงมาคือ ดานดนตรี เชนเดียวกับภาพรวมของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกทั้งหมด 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตร สวนใหญมีความสามารถทาง
ดานกีฬา ในขณะที่กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ และแพทยศาสตรมีความ
สามารถดานอื่น ๆ (เชน ศิลปะ นาฏศิลป การประพันธรอยแกว-รอยกรอง ดานการแขงขันทางวิชาการ 
ดานภาษา ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ก ตารางที่ ก – 13 และ ก – 14) 
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แผนภูมิที่ 4 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามความสามารถพิเศษ 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา 

2.1 ภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 64.13) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (รอยละ 7.75) สวนที่เหลือกระจาย
อยูในภาคตาง ๆ ดังภาพที่ 1  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ในภาพรวมสวนใหญ
จบมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาจากกลุมสาขาวิชา
แพทยศาสตรทั้งหมดจบการศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ กลุมสาขาวิชาสาธารณ
สุขศาสตร (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข - 1 และ ข - 2) 

จํานวน 

ความสามารถพิเศษ 

(25.74%) 

(44.01%) 

(10.14%) 

(0.83%) 

(19.28%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 1 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามภูมิลําเนาที่สําเร็จการศึกษา 

 

2.2 จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษาจาก
จังหวัดนครราชสีมา (รอยละ 26.79) รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร (รอยละ 4.78) สวนที่เหลือกระจายอยู
ตามจังหวัดตาง ๆ อีก 74 จังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข - 3)  

2.3 วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญสมัครเขา
ศึกษาตอโดยใชวุฒิการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 91.02) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา กลุมสาขาวิชา พบวา ทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบ 
คัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญสมัครเขาศึกษาตอโดยใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เปนนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตรทั้งหมด (รอยละ 100) รองลงมา คือ นักศึกษาในกลุมสาขา
วิชาสาธารณสุขศาสตร (รอยละ 94.47) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข - 4 และ  
ข - 5) 

 

ภาคเหนือ 
7.75% (227 คน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
64.13% (1,879 คน) 

กทม. และปริมณฑล
3.11% (91 คน) 

ภาคตะวันตก 
2.83% (83 คน) 

ภาคใต 
2.90% (85 
คน)

ภาคตะวันออก
6.14% (180 คน) 

ภาคกลาง
5.02% (147 คน)  



 

 

2667

8255

ม.6

ปวช.

อื่นๆ

 

แผนภูมิที่ 5 นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกวุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

2.4 ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา และกลุมสาขาวิชา พบวา 
ทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2550 (รอยละ 80.62 และ 89.95 ตามลําดับ) สวนที่เหลือจบการศึกษาในป
การศึกษา 2549 2548 และ 2547 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข - 6) 

2.5   คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกในภาพ
รวมมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสม เทากับ 3.13 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด เทากับ 3.98 โดยอยูกลุม
สาขาวิชาแพทยศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการ รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ 14 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา และกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกในกลุม
รับตรงโดย มทส สวนใหญมี GPAX เฉลี่ยอยูระหวาง 3.00 - 3.49 (รอยละ 47.79) กลุมสอบคัดเลือก
ผาน สกอ. สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX อยูระหวาง 2.50 - 2.99 (รอยละ 43.18) โดยนัก
ศึกษาในกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและแพทยศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX อยูระหวาง 
3.50 - 4.00 ซึ่งนักศึกษากลุมสาขาวิชาที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX อยูระหวาง 3.00 - 3.49 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข - 7 และ ข - 8) 
 
ตารางที่  13   นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามวิธีการรับเขาและคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

GPAX 
วิธีการรับเขา 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย S.D. 
รับตรงโดย มทส 3.98 0.09* 3.23 0.58 
สอบคัดเลือกผาน สกอ. 3.91 1.67* 2.90 0.40 

ภาพรวม 3.98 0.09 3.13 0.56 
หมายเหตุ* เปนนักศึกษาประเภทกลับเขาศึกษาใหม 

 
 
 
 
 
 

คน (91.02%) 

คน (0.27%) คน 
(8.70%) 



 

 

ตารางที่  14  นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

GPAX 
กลุมสาขาวิชา 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย S.D. 
วิทยาศาสตร 3.80 1.45* 2.70 0.636 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.82 0.58* 3.09 0.636 
เทคโนโลยีการจัดการ 3.98 0.09* 3.29 0.419 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.90 0.75* 3.04 0.497 
วิศวกรรมศาสตร 3.95 0.29* 3.09 0.548 
สาธารณสุขศาสตร 3.95 1.35* 3.47 0.448 
แพทยศาสตร 3.98 3.55 3.86 0.113 

ภาพรวม 3.98 0.09 3.13 0.557 
หมายเหตุ* เปนนักศึกษาประเภทกลับเขาศึกษาใหม 

 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานครอบครัว 

3.1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญบิดามารดา
อยูดวยกัน (รอยละ 74.91) รองลงมา คือ บิดามารดาหยารางกัน (รอยละ 6.76)  

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและกลุมสาขาวิชา พบวา ทั้งกลุมโควตาและกลุมสอบ 
คัดเลือกสวนใหญบิดามารดาอยูดวยกัน (รอยละ 73.61 และ 77.97 ตามลําดับ) โดยอยูในกลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการมากที่ สุด  (รอยละ 80.23) (รายละเอียดเพิ่ มเติมดู ไดจากภาคผนวก  ค   
ตารางที่ ค - 1 และ ค - 2) 

3.2 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของบิดา 

3.2.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา   บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมี 
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 25.90) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 21.09)  
 เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมรับตรง
โดย มทส สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 27.99) และกลุมสอบคัดเลือกผาน 
สกอ. สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 26.03) 
 เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูง
สุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 24.29 28.92 25.15 และ 43.32 ตามลําดับ) ยกเวน กลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรที่บิดามีวุฒิการศึกษา ม.ปลาย/ปวช. รองลงมาจากไมระบุวุฒิการศึกษา (รอยละ 27.27) สวน
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพทยศาสตร บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกมีวุฒิการ
ศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 24.28 และ 41.67 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดู
ไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค – 3 และ ค - 4) 

3.2.2 อาชีพของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญประกอบอาชีพ          
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 31.91) รองลงมาคือ อาชีพเกษตร/ประมง (รอยละ 20.34)  



 

 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งกลุมรับ
ตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ  
(รอยละ 29.45 และ 37.67 ตามลําดับ) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ วิศวกรรมศาสตร และแพทยศาสตร สวนใหญประกอบ
อาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 35.80 29.94 33.81 และ 33.33 ตามลําดับ) ในขณะที่บิดา
ของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร/
ประมง (รอยละ 39.63) โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อพิจารณารอง
จากการไมระบุอาชีพ พบวา ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 27.27 และ 25.30 
ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค – 5 และ ค - 6) 

3.2.3 รายไดตอปของบิดา บิดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีรายไดนอย
กวา 150,000 บาท (รอยละ 40.27) รองลงมา คือ มีรายไดอยูระหวาง 150,000 - 300,000 บาท  
(รอยละ 25.63) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน 
สกอ. สวนใหญบิดามีรายไดตอปนอยกวา 150,000 บาท (รอยละ 41.77 และ 36.76 ตามลําดับ) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตรสวนใหญบิดามี
รายไดตอปนอยกวา 150,000 บาท (รอยละ 34.09 35.80 33.90 42.17 39.81 และ 58.53 ตามลําดับ) 
โดยกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร เมื่อพิจารณารองจากการไมระบุรายได พบวา มีรายไดอยูระหวาง 
150,000 – 300,000 บาท (รอยละ 25.00) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค - 7 
และ ค - 8) 

3.3 วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดของมารดา 

3.3.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา ในภาพรวมสวนใหญมารดาของนักศึกษาใหม
ปริญญาตรีแรกมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 34.98) รองลงมาคือ ปริญญาตรี  
(รอยละ 20.48) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา  พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกทั้งในกลุม
รับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา 
(รอยละ 37.05 และ 30.14 ตามลําดับ) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมกลุมสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตรสวน
ใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 34.09 35.03 44.18 33.20 และ 54.84 ตามลําดับ)  
ยกเวนกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพทยศาสตรที่สวนใหญมารดามีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 26.34 และ 43.75 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค 
ตารางที่ ค - 9 และค - 10) 



 

 

3.3.2 อาชีพของมารดา ในภาพรวมสวนใหญมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 24.68) รองลงมาคือ อาชีพเกษตร/ประมง 
(รอยละ 20.17) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมรับตรง
โดย มทส สวนใหญ ไมระบุอาชีพ (รอยละ 24.98) รองลงมา คือ ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ  
(รอยละ 22.59) สําหรับมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. สวนใหญ
ประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ (รอยละ 29.57) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร และแพทยศาสตร สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/ขาราช
การบํานาญ (รอยละ 29.22 26.43 และ 50.00 ตามลําดับ) สวนมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก
กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 25.99) กลุม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร/ประมง (รอยละ 41.94) ในขณะที่มารดาของ
นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อพิจารณารอง
จากการไมระบุการประกอบอาชีพ พบวา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และเกษตร/ประมง ตาม
ลําดับ  (รอยละ 20.45 และ 24.10 ตามลําดับ ) (รายละเอียดเพิ่ ม เติมดู ได จากภาคผนวก   ค   
ตารางที่ ค – 11 และ ค - 12) 

3.3.3 รายไดตอปของมารดา   มารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีราย
ไดนอยกวา 150,000 บาท (รอยละ 42.83) รองลงมา คือ มีรายไดอยูระหวาง 150,000 - 300,000 
บาท (รอยละ 18.43) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขา พบวา ทั้งกลุมรับตรงโดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน 
สกอ. สวนใหญมารดามีรายไดตอปนอยกวา 150,000 บาท (รอยละ 43.38 และ 41.55 ตามลําดับ) 

เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ทุกกลุมสาขาวิชาสวนใหญมารดามีรายไดตอป
นอยกวา 150,000 บาท โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการจัดการ แพทยศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 58.06 43.78 43.18 42.67 40.68 33.33 และ 32.92 ตามลําดับ) (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค - 13 และ ค - 14) 

              3.4 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 

3.4.1 จํานวนพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมท้ังตัวเอง นักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรกสวนใหญมีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมทั้งตนเองสองคน (รอยละ 52.05) รองลงมาคือ มีพี่
นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมทั้งตนเองสามคน (รอยละ 21.26) 
  เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา   ทั้งกลุมรับตรงโดย 
มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในทุกกลุมสาขาวิชาสวนใหญมีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยู
รวมท้ังตนเองสองคน (รอยละ 51.31 และ 53.77 ตามลําดับ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีการจัดการ แพทยศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการ



 

 

เกษตร สาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตร (รอยละ 52.56 52.54 52.08 51.44 51.41 51.15 และ 
38.64 ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค - 15 และ ค - 16) 

3.4.2 ลําดับการเปนบุตรในครอบครัว นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีลําดับการ
เปนบุตรในครอบครัวเปนลําดับที่หนึ่ง (รอยละ 53.04) รองลงมาคือ มีลําดับการเปนบุตรในครอบครัว
เปนลําดับที่สอง (รอยละ 27.47) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา   ทั้งกลุมรับตรงโดย 
มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในทุกกลุมสาขาวิชาสวนใหญมีลําดับการเปนบุตรในครอบครัว
เปนลําดับที่หนึ่ง (รอยละ 54.09 และ 50.57 ตามลําดับ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กลุมสาขา
วิชาแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร (รอยละ 58.33 57.60 55.93 55.82 52.61 48.15 และ 43.18 
ตามลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค - 17 และ ค - 18) 

3.4.3 จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีจํานวนพี่
นองที่กําลังศึกษาอยูสองคน (รอยละ 48.26) รองลงมาคือ มีจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยูหนึ่งคน  
(รอยละ 26.93) 

เมื่อจําแนกตามวิธีการรับเขาและจําแนกตามกลุมสาขาวิชา  พบวา   ทั้งกลุมรับตรง
โดย มทส และกลุมสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในทุกกลุมสาขาวิชาสวนใหญมีจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา
อยูสองคน (รอยละ 46.54 และ 52.28 ตามลําดับ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กลุมสาขาวิชา
แพทยศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการ วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 52.08 51.81 50.85 48.46 47.00 43.18 และ 42.39 ตาม
ลําดับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ค ตารางที่ ค - 19 และ ค - 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
 

สรุป และอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การศึกษาขอมูลนักศึกษาใหม  มทส  ปการศึกษา 2550  มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการ

แรก เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550  ประการที่สอง เพื่อ
ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 

การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ศึกษาคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส  ปการศึกษา 2550 
จํานวน 3,059 คน  โดยเปนนักศึกษาปริญญาตรีแรก จํานวน 3,057 คน และนักศึกษารับโอนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย 
รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550  
และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด (Max) คาต่ําสุด (Min) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Access และ SPSS for Windows Version 13 สรุปจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 
2550 ไดดังนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 จํานวนนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 จําแนกตามวิธีการรับเขา 
กลุมสาขาวิชา รับตรงโดย 

มทส 
สอบคัดเลือก
ผาน สกอ. 

รวมท้ังหมด 

วิทยาศาสตร 14 32 46 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 201 56 257 
เทคโนโลยีการจัดการ 148 36 184 
เทคโนโลยีการเกษตร 159 103 262 
วิศวกรรมศาสตร 1,400 624 2,024 
สาธารณสุขศาสตร 192* 46 238 
แพทยศาสตร 48 - 48 

รวม 2,162 897 3,059 

หมายเหต ุ* รวมนักศึกษารับโอน จํานวน 2 คน  

สรุปผลการศึกษา 

1.  ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 
ในปการศึกษา 2550 มทส รับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกเขาศึกษาวิธีรับตรงโดย มทส 

และวิธีสอบคัดเลือกผาน สกอ. ผลการคัดเลือกนักศึกษาวิธีรับตรงโดย มทส ประกอบดวย โควตาโรง
เรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โควตาดนตรีและนาฏศิลป โควตาพิเศษ (ทุน “สุรเกษตร” โควตา 5 จังหวัดภาคใต) รับตรงหลักสูตร
แพทยศาสตร และนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส กลับเขาศึกษาใหม พบวา มีนักศึกษามารายงานตัว



 

 

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 2,162 คน สวนผลการคัดเลือกผาน สกอ. พบวา มีนักศึกษามา
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 897 คน รวมทั้งสิ้น 3,059 คน คิดเปนรอยละ 134.88 
ของเปาหมายการรับ (2,268 คน) 

จากจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกผาน สกอ. ในปการศึกษา 2550 ทั้งหมด (ทั่วประเทศ) ที่
เลือก มทส สวนใหญเลือก มทส เปนอันดับที่ 4 โดยผูสมัครแตละกลุมสาขาวิชามีคะแนนรวมสูงสุด ตํ่าสดุ 
สรุปดังนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 คะแนนรวมสูงสุด  ตํ่ าสุดของนัก ศึกษาใหมปริญญาตรีแรก  ปการศึกษา  2550  
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุม คะแนนรวม 
สาขาวิชา ตํ่าสุด สูงสุด 

วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการกีฬา) 3,315.95 5,268.15 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,107.70 5,595.90 

เทคโนโลยีการจัดการ 4,272.50 5,891.00 

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 3,073.35 5,115.00 

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 2,978.00 4,875.35 

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 4,596.70 5,708.10 

วิศวกรรมศาสตร 3,017.30 6,389.90 

สาธารณสุขศาสตร 4,942.55 6,272.35 

 
2. ผลการวิเคราะหภูมิหลังขอมูลนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 

ในการวิเคราะหนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 จากนักศึกษาทั้งหมด 
จํานวน 3,059 คน พบวา มีนักศึกษาใหมปริญญาตรีบันทึกขอมูลผานระบบ จํานวน 2,930 คน คิดเปน
รอยละ 95.78 โดยสรุปเปนขอมูลที่เกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัว ขอมูลดานการศึกษา และขอมูลดานครอบครัว 
รายละเอียดดังนี้ 

ขอมูลสวนตัว: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  
(รอยละ 50.92) มีอายุอยูระหวาง 17 – 28 ป โดยนักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19 ป (รอยละ 59.73)  
มีเชื้อชาติไทย (รอยละ 94.30) สัญชาติไทย (รอยละ 99.80) และนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 98.40)  
มีภูมิลําเนาตามสถานที่เกิดสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 57.30) และมีความ
สามารถพิเศษทางดานกีฬา (รอยละ 44.01) 

ขอมูลดานการศึกษา: นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (รอยละ 64.13) โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด (รอยละ 26.79) โดยนักศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาในปการศึกษา 2550 และใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครเขา
ศึกษา (รอยละ 91.02) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สําเร็จการศึกษาอยูระหวาง 3.00 – 3.49 (รอยละ 
42.83) โดยกลุมสาขาวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุด คือ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การ และแพทยศาสตร ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เทากับ 3.98  



 

 

ขอมูลดานครอบครัว:  สถานภาพของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรี
แรก   สวนใหญสมรสและอยูดวยกัน (รอยละ 74.91) ทั้งบิดาและมารดาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา (รอยละ 25.90 และ 34.98 ตามลําดับ) มีอาชีพขาราชการ/ขาราชการบํานาญ  
(รอยละ 31.91 และ 24.68 ตามลําดับ) โดยสวนใหญมีรายไดนอยกวา 150,000 บาทตอป โดยนัก
ศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมทั้งตนเองสองคน (รอยละ 
52.05) ซึ่งมีลําดับการเปนบุตรในครอบครัวเปนลําดับที่หนึ่ง (รอยละ 53.04) และนักศึกษาใหมปริญญา
ตรีแรกสวนใหญมีจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยูสองคน (รอยละ 48.26) 

อภิปรายผล 
1. ผลการรับนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 

 ในปการศึกษา 2550 มทส ไดกําหนดเปาหมายในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาพรวม พบวา กลุมสาขาวิชาที่สามารถรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดสูงกวาเปาหมายมี 5 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร และสาธารณสุขศาสตร กลุม
สาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดเปนไปตามเปาหมายมี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก 
กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร และกลุมสาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดตํ่ากวาเปา
หมายมี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหสามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดสูงกวาหรือเปนไปตามเปา
หมายนั้น ประการแรก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายของการขยายโอกาสทางการศึกษาใหเปน
ไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 สรางความเสมอภาค
ทางการศึกษาและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดเปด
โอกาสใหมีแนวทางตอการเขาศึกษา สังเกตไดจากมีวิธีการรับเขาศึกษาตอทั้งแบบรับตรง มทส โดย
เปนการใหโควตาและไมมีการสอบขอเขียนแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่ว
ประเทศมากถึงรอยละ 80 ของจํานวนรับทั้งหมด รวมทั้งวิธีการสอบคัดเลือกผาน สกอ. จึงทําให
โอกาสของนักศึกษามีเพิ่มขึ้น ประการที่สอง นาจะมาจากการเปนที่ตองการและยอมรับในตลาดแรง
งาน ตลาดวิชาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาขา
วิชาวิศวกรรมศาสตร เปนตน นอกจากนี้ การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายรูปแบบ
เพิ ่มขึ ้น อาทิ การจัดงานตลาดนัดหลักส ูตร/อาจารยแนะแนว ทําให ม ีน ักเรียนไดเข ามาเห ็น
บรรยากาศและรายละเอียดตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงผลใหเกิดแรงผลักดันและชวยกระตุนใหนัก
เรียนมีความตองการเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
 นอกจากนี้ จะสังเกตไดวา กลุมสาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดตํ่ากวา
เปาหมายมี 1 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา โดย
ปจจัยที่ทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก เปนกลุมสาขาวิชาที่เปดใหมในปการศึกษา 2549 
ซึ่งเปนที่รูจักของนักเรียนไมกวางขวางหากเปรียบเทียบกับกลุมสาขาวิชาที่เปดรับกอนหนานี้ ดังนั้น 
จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรับเขาของกลุมสาขาวิชานี้ไมเปนไปตามเปาหมาย 
 
 



 

 

2. ภูมิหลังของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรก ปการศึกษา 2550 
ขอมูลสวนตัว เปนที่สังเกตไดวานักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญเปนเพศชายมาก

กวาเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 17 – 28 ป โดยนักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19 ป มีเชื้อชาติและสัญชาติ
ไทย และนับถือศาสนาพุทธ มีภูมิลําเนาตามสถานที่เกิดสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา โดยมีความสอดคลองตามสภาพจริง สังเกตไดจากจํานวนการรับเขา
ศึกษาตอของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรที่เปน
เพศชายสูงกวาเพศหญิง (รายละเอียดดังตารางที่ 10) อีกทั้ง ในกลุมสาขาวิชาดังกลาวถือเปนที่นิยม
ของเพศชาย ดังนั้น นักศึกษาใหมที่เขามาศึกษาสวนใหญจึงมีแนวโนมเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
อีกทั้ง ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให มทส เปนที่รูจักของชุมชนใน
ภูมิภาคนี้มากกวาภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ อาจสังเกตไดจาก วิธีการรับนักศึกษาโดยเฉพาะการรับตรง
โดย มทส ประเภทโควตาโรงเรียน ซึ่งเปนการจัดสรรใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่อยู
ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะ
เกษ จึงอาจสงผลทําใหแนวโนมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 นี้อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคอื่น 
 ขอมูลดานการศึกษา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญจบการศึกษาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด และใชวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
การสมัครเขาศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สําเร็จการศึกษาอยูระหวาง 3.00 – 3.49 ซึ่งสอด
คลองกับการขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยและแสดงใหเห็นไดวา
นักศึกษาใหมปริญญาตรีสวนใหญที่เขารับการศึกษามีมาตรฐานตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 ขอมูลดานครอบครัว สถานภาพของบิดาและมารดาของนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวน
ใหญสมรสและอยูดวยกัน มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับราชการ/ขาราชการ
บํานาญ โดยสวนใหญมีรายไดนอยกวา 150,000 บาทตอป โดยนักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญ
มีพี่นองรวมบิดามารดาที่มีชีวิตอยูรวมทั้งตนเองสองคน ซึ่งมีลําดับการเปนบุตรในครอบครัวเปนลําดับที่
หนึ่ง และจากการศึกษา พบวา นักศึกษาใหมปริญญาตรีแรกสวนใหญมีจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู
สองคน 
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