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ขอมูลนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
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งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน
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คํ านํ า

รายงานขอมูลนักศกึษาใหมระดับบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ปการศกึษา
2545 น้ี  เปนผลจากการศึกษาขอมูลของนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่รับเขาในภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ประกอบดวย  ขอมูลการรับเขา   ขอมูลภูมิลํ าเนา     
ขอมูลสวนตวั  ขอมูลการศกึษา   ขอมูลการท ํางาน   ขอมูลคาใชจายระหวางศกึษา  ขอมูลของคูสมรส   
และขอมูลของบิดาและมารดา โดยรวบรวมขอมูลจากระเบียนประวัตินักศึกษา นํ ามาวิเคราะหและ
เขียนรายงาน

การจดัท ํารายงานขอมูลนักศกึษาใหมระดับบณัฑติศกึษาครัง้น้ี งานวจัิยสถาบนัและสารสนเทศ
สวนแผนงาน ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนยบริการการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใน
มหาวิทยาลัย   จึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กุมภาพันธ 2546
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ปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหมเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปนรุนที่ 7  ในทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3)  ขอมูลสํ าคัญมีดังน้ี

1. จํ านวนนักศึกษาที่รับเขา   
มีเปาหมายการรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทัง้ระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก  รวม 580 คน  รับ

ไดจริง  จํ านวน 137 คน คิดเปนรอยละ 23.62 ของเปาหมายรวม จํ าแนกตามกลุมสาขาวิชา และระดับ
การศึกษา ไดดังน้ี

กลุมสาขาวิชา ระดับการศึกษา รวม
ปริญญาโท ปริญญาเอก

  วิทยาศาสตร 10 20 30
  เทคโนโลยีการเกษตร 31 16 47
  วิศวกรรมศาสตร 35 10 45
  ภาษาอังกฤษ 9 6 15

รวมรับเขา 85 52 137
เปาหมายรวม 390 190 580
รอยละของเปาหมายรวม 21.79 27.37 23.62

2. นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท
นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท จํ านวน 85 คน กรอกระเบียนนักศึกษา 84 คน ขอมูลตอไปน้ีจึง

เปนขอมูลที่วิเคราะหจากจํ านวนนักศึกษา 84 คน

1) เพศ :

หญิง 49 คน (58.33%)ชาย 35 คน (41.67%)

สาระสังเขป
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2) สถานภาพนักศึกษา  :

3) หลักสูตรที่ศึกษา :

หลักสูตรสาขาวิชา จํ านวน (คน)
1. คณิตศาสตรประยุกต 1
2. ฟสิกส 1
3. เคมี 4
4. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 1
5. เทคโนโลยีเลเซอร 1
6. จุลชีววิทยา 2
7. เทคโนโลยีการผลิตพืช 6
8. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 6
9. เทคโนโลยีชีวภาพ 5
10.เทคโนโลยีอาหาร 13
11.วิศวกรรมเครื่องกล 10
12. วิศวกรรมไฟฟา 10
13. วิศวกรรมโยธา 6
14. วิศวกรรมเคมี 1
15. เทคโนโลยีธรณี 5
16. วิศวกรรมเซรามิก 3
17.ภาษาอังกฤษศึกษา 9

รวม 84

4) แผนการศึกษา :  นักศึกษาทั้ง 84 คน เลือกแผนการศึกษา แผน ก (2)
5) อายุ :  อายุเฉลี่ย 26 ป  อายุสูงสุด 52 ป   และอายุตํ่ าสุด 20 ป
6) วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ย : นักศึกษาทั้ง 84 คน มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.77
7) สถานภาพการท ํางานปจจุบนั  : เปนผูทีท่ ํางานแลว 33 คน (รอยละ 39.29) ยงัไมไดท ํางาน 48 คน

(รอยละ 57.14) และไมระบุ  3 คน (รอยละ 3.57)

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

������
������
������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

นักศึกษาทดลองศึกษา 14 คน (16.67%)นักศึกษาสามัญ 70 คน (83.33%)
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3. นักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก
นักศกึษาใหมระดับปรญิญาเอก จํ านวน 52 คน กรอกระเบยีนนกัศกึษา 51 คน ขอมูลตอไปน้ีจึงเปนขอมูล

ทีว่เิคราะหจากจ ํานวนนกัศกึษา 51 คน

1)  เพศ  :   

2) สถานภาพนักศึกษา :

3) หลักสูตรที่ศึกษา :
หลักสูตรสาขาวิชา จํ านวน (คน)

1. คณิตศาสตรประยุกต 4
2. ฟสิกส 9
3. เคมี 2
4. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3
5. ชีวเคมี 2
6. เทคโนโลยีการผลิตพืช 5
7. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 1
8. เทคโนโลยีชีวภาพ 5
9. เทคโนโลยีอาหาร 5
10. วิศวกรรมเครื่องกล 3
11. วิศวกรรมไฟฟา 1
12. วิศวกรรมเคมี 1
13. วิศวกรรมพอลิเมอร 1
14. เทคโนโลยีธรณี 3
15. ภาษาอังกฤษศึกษา 6

รวม 51

ชาย 29 คน (56.86%) หญิง 22 คน (43.14%)
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นักศึกษาสามัญ 45 คน (88.24%) นักศึกษาทดลองศึกษา 6 คน (11.76%)
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4) แผนการศึกษา :  นักศึกษาเลือกแผนการศึกษา แบบ 2 จํ านวน 49 คน (รอยละ 96.08) และแบบ
1 จํ านวน  2 คน (รอยละ 3.92)

5) อายุ  :  อายุเฉลี่ย 30 ป  อายุสูงสุด 47 ป  และอายุตํ่ าสุด 21 ป
6) วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ย  :

วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มีทั้งปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ดังน้ี

วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํ านวน  5   คน   ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.47
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จํ านวน 46   คน   ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48

7) สถานภาพการท ํางานปจจุบนั  :    เปนผูทีท่ ํางานแลว 32 คน (รอยละ 62.75)   ยงัไมไดท ํางาน 18 คน   
(รอยละ 35.29)  และไมระบุ 1 คน (รอยละ 1.96)
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สารบัญ

            หนา
คํ านํ า ก
สาระสังเขป 1

1. จํ านวนนักศึกษาที่รับเขา 1
2. นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท 1
3. นักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก 3

บทนํ า 5
วัตถุประสงค 6
วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6
นิยาม 6

ขอมูลนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545 9
1. ขอมูลการรับเขา 9

1.1 สถานภาพนักศึกษา 11
1.2 แผนการศึกษา 11

2. ภูมิลํ าเนาของนักศึกษา 12
2.1 ภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน 12
2.2 ภูมิลํ าเนาตามสถานที่สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด 12

3. ขอมูลสวนตัว 13
3.1 เพศ 13
3.2 อายุ 13
3.3 เชื้อชาติ 13
3.4 สัญชาติ 13
3.5 ศาสนา 13
3.6 สถานภาพสมรส 14

4. ขอมูลการศึกษา 14
4.1 วุฒิการศึกษาสูงสุด 14
4.2 ปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด 14
4.3 คะแนนเฉลี่ยของวุฒิสูงสุด 14
4.4 การลาศึกษาตอ 15
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    หนา
5. ขอมูลการทํ างาน 15

5.1 สถานภาพการทํ างานในปจจุบัน 15
5.2 สถานที่ทํ างาน 15
5.3 อาชีพ 16
5.4 รายไดของนักศึกษาที่ทํ างานแลว 16
5.5 ประสบการณการทํ างาน 16

6. ขอมูลคาใชจายระหวางศึกษา 17
6.1 แหลงอุดหนุนคาใชจายการศึกษา 17
6.2 ประมาณการคาใชจายสวนตัว (ไมรวมคาใชจายทางการศึกษา) 17

7. ขอมูลของคูสมรส 17
7.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของคูสมรส 17
7.2 อาชีพของคูสมรส 18
7.3 รายไดของคูสมรส 18

8. ขอมูลของบิดาและมารดา 18
8.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 18
8.2 อาชีพของบิดา 19
8.3 รายไดของบิดา 19
8.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา 19
8.5 อาชีพของมารดา 20
8.6 รายไดของมารดา 20



- ง -

สารบัญตาราง

 ตารางที่                                                                                                    หนา

1 จํ านวนนักศึกษาใหม   เปรียบเทียบระหวางเปาหมายการรับและจํ านวนรับจริง
    จํ าแนกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร 21

2 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสถานภาพนักศึกษา 23
3 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานภาพนักศึกษา 24
4 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานภาพนักศึกษา 25
5 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และแผนการศึกษา 26
6 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและแผนการศึกษา 27
7 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตร และแผนการศึกษา 28
8 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน

   ตามภาคภูมิศาสตร 29
9 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน

   ตามภาคภูมิศาสตร 30
10 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน

   ตามภาคภูมิศาสตร 31
11 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และภูมิลํ าเนาตามสถานที่

   สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามภาคภูมิศาสตร 32
12 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและภูมิลํ าเนาตามสถานที่

           สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามภาคภูมิศาสตร 33
13 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตรและภูมิลํ าเนาตามสถานที่

          สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามภาคภูมิศาสตร 34
14 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และเพศ 35
15 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและเพศ 36
16 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและเพศ 37
17 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และอายุ 38
18   จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและอายุ 39
19   จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและอายุ 40
20 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และเชื้อชาติ 41
21 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและเชื้อชาติ 42
22 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและเชื้อชาติ 43
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23 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสัญชาติ 44
24 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและสัญชาติ 45
25 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและสัญชาติ 46
26 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และศาสนา 47
27 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและศาสนา 48
28 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตรและศาสนา 49
29 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสถานภาพสมรส 50
30 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานภาพสมรส 51
31 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานภาพสมรส 52
32 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และวุฒิการศึกษาสูงสุด 53
33 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษาสูงสุด 54
34 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษาสูงสุด 55
35 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด 56
36 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด 57
37 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตรและปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด 58
38 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร

   และระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา 59
39 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตร

   และระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา 60
40 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตร

   และระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของวุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา 61
41 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และการลาศึกษา 62
42 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและการลาศึกษา 63
43 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและการลาศึกษา 64
44 จํ านวนนักศึกษาใหม จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสถานภาพทํ างานในปจจุบัน 65
45 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตร และสถานภาพทํ างานในปจจุบัน 66
46 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตร และสถานภาพทํ างานในปจจุบัน 67
47 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสถานที่ทํ างาน 68
48 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานที่ทํ างาน 69
49 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและสถานที่ทํ างาน 70
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50 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และอาชีพ 71
51 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพ 72
52 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพ 73
53 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และรายไดตอเดือน 74
54 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดตอเดือน 75
55 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดตอเดือน 76
56 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และประสบการณการทํ างาน 77
57 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและประสบการณการทํ างาน 78
58 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและประสบการณการทํ างาน 79
59 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร

   และแหลงอุดหนุนคาใชจายการศึกษา 80
60 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตร

   และแหลงอุดหนุนคาใชจายการศึกษา 81
61 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตร

   และแหลงอุดหนุนคาใชจายการศึกษา 82
62 จํ านวนนักศึกษาใหม จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร

   และประมาณการคาใชจายสวนตัวตอเดือน (ไมรวมคาใชจายทางการศึกษา) 83
63 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตร

   และประมาณการคาใชจายสวนตัวตอเดือน (ไมรวมคาใชจายทางการศึกษา) 84
64 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก   จํ าแนกตามหลักสูตร

   และประมาณการคาใชจายสวนตัวตอเดือน (ไมรวมคาใชจายทางการศึกษา) 85
65 จํ านวนนักศึกษาใหม   จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร

   และวุฒิการศึกษาสูงสุดของคูสมรส 86
66 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตร

   และวุฒิการศึกษาสูงสุดของคูสมรส 87
67 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตร

   และวุฒิการศึกษาสูงสุดของคูสมรส 88
68 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และอาชีพของคูสมรส 89
69 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท   จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของคูสมรส 90
70 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก  จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของคูสมรส 91
71 จํ านวนนักศึกษาใหม จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และรายไดของคูสมรสตอเดือน 92
72 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของคูสมรสตอเดือน 93
73 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของคูสมรสตอเดือน 94
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74 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และวุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 95
75 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 96
76 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 97
77 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และอาชีพของบิดา 98
78 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของบิดา 99
79 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของบิดา 100
80 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และรายไดของบิดาตอเดือน 101
81 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของบิดาตอเดือน 102
82 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของบิดาตอเดือน 103
83 จํ านวนนกัศกึษาใหม จํ าแนกตามระดบัการศกึษา หลกัสตูร และวฒิุการศกึษาสงูสดุของมารดา 104
84 จํ านวนนกัศกึษาใหมระดับปรญิญาโท จํ าแนกตามหลกัสตูรและวฒิุการศกึษาสงูสดุของมารดา 105
85 จํ านวนนกัศกึษาใหมระดับปรญิญาเอก จํ าแนกตามหลกัสตูรและวฒิุการศกึษาสงูสดุของมารดา 106
86 จํ านวนนักศึกษาใหม  จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และอาชีพของมารดา 107
87 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของมารดา 108
88 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและอาชีพของมารดา 109
89 จํ านวนนักศึกษาใหม จํ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และรายไดของมารดาตอเดือน 110
90 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท  จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของมารดาตอเดือน 111
91 จํ านวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอก จํ าแนกตามหลักสูตรและรายไดของมารดาตอเดือน 112
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ปการศึกษา 2545   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปดรับสมัครผูที่สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือปรญิญาโทในสาขาวชิาทีเ่กีย่วของกบัหลกัสตูรทีป่ระกาศรบั เขาเปนนกัศกึษาใหมระดับ
บณัฑติศกึษา ในทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3)   ทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท และปริญญาเอก จํ านวน 40  หลักสูตร   โดยมีเปาหมายการรับ 680 คน  ดังน้ี

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 2 หลกัสตูร ไดแก หลกัสตูรสาขาวชิา
วิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษศึกษา

ปรญิญาโท  19 หลกัสตูร ไดแก หลกัสตูรสาขาวชิา ปรญิญาเอก 19 หลกัสตูร ไดแก หลกัสตูรสาขาวชิา
คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตรประยุกต
ฟสิกส ฟสิกส
เคมี เคมี
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีเลเซอร เทคโนโลยีเลเซอร
ชีวเคมี ชีวเคมี
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมพอลิเมอร
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเซรามิก
ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา

บทนํ า
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การรับเขาศึกษา
คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียน การทดสอบความรู และการสัมภาษณ

วัตถุประสงค
1) เพ่ือแจกแจงขอมูลนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ตามระดับการศึกษาและหลักสูตร
2) เพ่ือศกึษาขอมูลดานตางๆ ไดแก ภูมิล ําเนาของนกัศกึษา ขอมูลสวนตวั ขอมูลการศกึษา ขอมูล

การทํ างาน ขอมูลคาใชจายระหวางศึกษา ขอมูลของคูสมรส และขอมูลของบิดาและมารดา

วิธีรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
รวบรวมขอมูลจากระเบียนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา จํ านวน 135 ชุด (รับจริง 137 คน)

ซ่ึงเปนระเบียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ของปการศึกษา 2545 (ขอมูล
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2545, วันที่ 9 กันยายน 2545 และวันที่ 27 ธันวาคม 2545) ประมวลผลขอมูล
หาคาความถี่  คารอยละ  คามัชฉิมเลขคณิต  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคามัธยฐาน

นิยาม
1. นักศกึษาใหม     หมายถงึ   ผูทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารรัีบเขาเปนนักศกึษาในหลกัสตูร

สาขาวชิาตางๆ ระดับบณัฑติศกึษา ทัง้ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปริญญาโท และปรญิญาเอก  โดยการคดัเลอืก
ตามวธิกีารและหลกัเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กํ าหนด    และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมในภาคการ
ศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ของปการศึกษา 2545  (ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2545, วันที่ 9 กันยายน
2545  และวันที่ 27 ธันวาคม 2545)

2. กลุมสาขาวิชา  หมายถึง โครงสรางรวมของหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีดํ าเนินการสอน ระดับบัณฑิตศึกษามี 4 กลุมสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การเกษตร วศิวกรรมศาสตร และภาษาองักฤษ    ในปการศกึษา 2545 มหาวทิยาลยัฯ เปดสอนหลกัสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษาแจกแจงในแตละกลุมสาขาวิชาไดดังน้ี

2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร   ประกอบดวยหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ฟสิกส  เคมี   ชีววิทยาสิ่งแวดลอม   เทคโนโลยีเลเซอร   ชีวเคมี   และจุลชีววิทยา

2.2 กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ประกอบดวยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว   เทคโนโลยีชีวภาพ   และเทคโนโลยีอาหาร

2.3  กลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร   ประกอบดวยหลกัสตูรสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล
วิศวกรรมไฟฟา   วิศวกรรมโยธา   วิศวกรรมเคมี   วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   เทคโนโลยีธรณี   วิศวกรรม
พอลิเมอร   วิศวกรรมเซรามิก   และวิศวกรรมวัสดุ

2.4 กลุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ไดแกหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
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3. แผนการศึกษา  เปนสวนหนึ่งของโครงสรางหลักสูตร  แบงไดดังน้ี
3.1 หลักสูตรปริญญาโท จํ านวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต มี

แผนการศึกษาใหเลือก 2 แผน ดังตอไปน้ี
(1) แผน ก :  เนนการวิจัยเพ่ือทํ าวิทยานิพนธ ซ่ึงมี 2 แบบ คือ

- แบบ ก(1) : การวิจัยเพ่ือทํ าวิทยานิพนธจํ านวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต โดยไม
ตองมีการศึกษารายวิชา ทั้งน้ี สาขาวิชาจะกํ าหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํ ากิจกรรมทางวิชาการอื่น โดย
ไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

- แบบ ก(2)  : การวจัิยเพ่ือท ําวทิยานพินธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต
และการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจํ านวนหนวยกิตรวมทั้งหมดไมนอยกวา 45
หนวยกิต

(2) แผน ข : เนนการศกึษารายวชิาโดยไมมีการท ําวทิยานพินธมีเปาหมายเพือ่ผลตินกั
วชิาการชั้นสูงที่มีความรูกวางขวางและสามารถนํ าไปประยุกตในวิชาชีพไดเปนอยางดี เน้ือหาของหลัก
สูตรประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิต และการคนควาอิสระหรือการท ําโครงการ
ปญหาพเิศษทีเ่ทยีบคาไดไมนอยกวา 4 หนวยกติ แตไมเกนิ 7 หนวยกติ โดยมีจํ านวนหนวยกติรวมทัง้หมด
ไมนอยกวา 45 หนวยกติ   แผนนี้ใชกับแตเฉพาะสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนบุคลากรเทานั้น    การ
เปดรับนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

3.2 หลักสูตรปริญญาเอก  จํ านวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
สํ าหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี และไมนอยกวา 60 หนวยกิตสํ าหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญา
โท มีแบบการศึกษาใหเลือก 2 แบบ คือ

(1) แบบ 1 : การวิจัยเพ่ือทํ าวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา แตสาขาวิชาอาจ
กํ าหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํ ากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองไดผล
สัมฤทธิ์ตามที่กํ าหนด วิทยานิพนธตองมีคาเทียบไดไมนอยกวา 60 หนวยกิต สํ าหรับผูจบการศึกษาขั้น
ปริญญาโทแลว

(2) แบบ 2 : การศึกษารายวิชาและทํ าวิทยานิพนธ ผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรีตอง
ทํ าวิทยานิพนธที่มีคาเทียบไดไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต ผูที่
ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโทตองทํ าวิทยานิพนธที่มีคาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวยกิต และศึกษาราย
วิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต วิทยานิพนธในทั้งสองกรณีตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

4. ภาค  หมายถึง ภาคตางๆ ทางภูมิศาสตรของประเทศไทย จํ าแนกเปน 6 ภาค รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก

4.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

4.2  ภาคกลาง  ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี
อางทอง และพระนครศรีอยุธยา
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4.3 ภาคตะวันออก  ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี   ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี
ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแกว  และระยอง

4.4 ภาคตะวนัตก  ประกอบดวย 6 จังหวดั ไดแก จังหวดักาญจนบรีุ  ประจวบครีีขนัธ
เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  และสุพรรณบุรี

4.5 ภาคเหนือ  ประกอบดวย 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกํ าแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย
ตาก  นครสวรรค นาน พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลํ าปาง ลํ าพูน สุโขทัย
อุทัยธานี   และอุตรดิตถ

4.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบดวย 19 จังหวัด  ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม   นครราชสีมา   บุรีรัมย  มหาสารคาม   มุกดาหาร   ยโสธร   รอยเอ็ด
เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร  หนองคาย  อํ านาจเจริญ  อุดรธานี  หนองบัวลํ าภู  และ
อุบลราชธานี

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

5. ภูมิลํ าเนา   มีความหมาย    2   อยางคือ   (1) จังหวัดที่ปรากฏในสํ าเนาทะเบียนบาน
(ภูมิลํ าเนาตามทะเบยีนบาน)  และ  (2) จังหวดัทีส่ ําเรจ็การศกึษาวฒิุสงูสดุกอนเขาศกึษาในระดบับณัฑติ
ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (ภูมิลํ าเนาตามสถานที่สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด)

6. ปการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ดังน้ัน
ปการศึกษา  2545  หมายถึงชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545   ถึงเดือนพฤษภาคม 2546

7. ภาคการศกึษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารใีชระบบการศกึษาแบบไตรภาค   (Trimester)
ปการศึกษาหนึ่ง มี 3 ภาคการศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห ในป
การศึกษา 2545  แตละภาคการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาดังตอไปน้ี

7.1 ภาคการศกึษาที ่1/2545 ตัง้แตวนัที ่28 พฤษภาคม 2545  ถงึวนัที ่30  สงิหาคม 2545
7.2 ภาคการศกึษาที ่2/2545 ตัง้แตวนัที ่16 กนัยายน  2545    ถงึวนัที ่18  ธนัวาคม 2545
7.3 ภาคการศกึษาที ่3/2545     ตัง้แตวนัที ่ 6  มกราคม  2546   ถงึวนัที ่  9  เมษายน 2546



- 9 -

ปการศึกษา 2545  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเปาหมายรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
40  หลักสูตร จํ านวน 680 คน  แบงเปนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 100 คน ปริญญาโท 390 คน
และปริญญาเอก 190 คน  คัดเลือกโดยพจิารณาจากผลการเรยีน การทดสอบความรู และการสมัภาษณ
รับไดจริงจํ านวน 137 คน  เปนนักศึกษาปริญญาโท 85 คน  และปริญญาเอก 52 คน สํ าหรับระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตไมมีผูผานการคัดเลือก  ดังน้ัน ขอมูลที่จะนํ าเสนอตอไปน้ีจึงเปนขอมูลนักศึกษา
ใหมระดับปริญญาโท และปริญญาเอก     รายละเอียดการรับเขาเปนดังน้ี (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก
ตารางที่ 1)

หลักสูตรสาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
เปาหมาย     รับจริง   (รอยละ) เปาหมาย      รับจริง   (รอยละ) เปาหมาย    รับจริง  (รอยละ)

1. คณิตศาสตรประยุกต 20 1 (5.0) 10 4 (40.0) 30 5 (16.67)
2. ฟสิกส 20 1 (5.0) 10 9 (90.0) 30 10 (33.33)
3. เคมี 20 4 (20.0) 10 2 (20.0) 30 6 (20.00)
4. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 20 1 (5.0) 10 3 (30.0) 30 4 (13.33)
5. เทคโนโลยีเลเซอร 20 1 (5.0) 10 - - 30 1 (3.33)
6. ชีวเคมี 20 - - 10 2 (20.0) 30 2 (6.67)
7. จุลชีววิทยา 20 2 (10.0) 10 - - 30 2 (6.67)
8. เทคโนโลยีการผลิตพืช 20 7 (35.0) 10 5 (50.0) 30 12 (40.00)
9. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 20 6 (30.0) 10 1 (10.0) 30 7 (23.33)
10. เทคโนโลยีชีวภาพ 20 5 (25.0) 10 5 (50.0) 30 10 (33.33)
11. เทคโนโลยีอาหาร 20 13 (65.0) 10 5 (50.0) 30 18 (60.00)
12. วิศวกรรมเครื่องกล 20 10 (50.0) 10 4 (40.0) 30 14 (46.67)
13. วิศวกรรมไฟฟา 20 10 (50.0) 10 1 (10.0) 30 11 (36.67)
14. วิศวกรรมโยธา 20 6 (30.0) 10 - - 30 6 (20.00)
15. วิศวกรรมเคมี 20 1 (5.0) 10 1 (10.0) 30 2 (6.67)
16. เทคโนโลยีธรณี 20 5 (25.0) 10 3 (30.0) 30 8 (26.67)
17. วิศวกรรมพอลิเมอร 20 - - 10 1 (10.0) 30 1 (3.33)
18. วิศวรรมเซรามิก 20 3 (15.0) 10 - - 30 3 (10.00)
19.ภาษาอังกฤษศึกษา 30 9 (30.0) 10 6 (60.0) 40 15 (37.50)

รวม    390 85 (21.79) 190        52 (27.37) 580 137 (23.62)

ขอมูลนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2545

1. ขอมูลการรับเขา
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แจกแจงจํ านวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละภาคการศึกษา ไดดังน้ี
หลักสูตรสาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้ง

สองระดับ
ภาคการ
ศึกษาที่
1/2545

ภาคการ
ศึกษาที่
2/2545

ภาคการ
ศึกษาที่
3/2545

รวม
ป.โท

ภาคการ
ศึกษาที่
1/2545

ภาคการ
ศึกษาที่
2/2545

ภาคการ
ศึกษาที่
3/2545

รวม
ป.เอก

(ตลอดปการ
ศึกษา)

1. คณิตศาสตรประยุกต 1 - - 1 3 - 1 4 5
2. ฟสิกส 1 - - 1 7 1 1 9 10
3. เคมี 4 - - 4 - 2 - 2 6
4. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 1 - - 1 3 - - 3 4
5. เทคโนโลยีเลเซอร - - 1 1 - - - - 1
6. ชีวเคมี - - - - 1 1 - 2 2
7. จุลชีววิทยา 1 1 - 2 - - - - 2
8. เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 1 3 7 3 2 - 5 12
9. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 6 - - 6 1 - - 1 7
10. เทคโนโลยีชีวภาพ 4 - 1 5 5 - - 5 10
11. เทคโนโลยีอาหาร 12 1 - 13 4 1 - 5 18
12. วิศวกรรมเครื่องกล 9 1 - 10 3 1 - 4 14
13. วิศวกรรมไฟฟา 10 - - 10 1 - - 1 11
14. วิศวกรรมโยธา 3 3 - 6 - - - - 6
15. วิศวกรรมเคมี - 1 - 1 1 - - 1 2
16. เทคโนโลยีธรณี 5 - - 5 3 - - 3 8
17. วิศวกรรมพอลิเมอร - - - - 1 - - 1 1
18. วิศวกรรมเซรามิก 3 - - 3 - - - - 3
19.  ภาษาอังกฤษศึกษา 9 - - 9 6 - - 6 15

รวม 72 8 5 85 42 8 2 52 137

แจกแจงจํ านวนนักศึกษาตามกลุมสาขาวิชา  ไดดังน้ี

กลุมสาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

วิทยาศาสตร 10 11.76 20 38.46 30 21.90
เทคโนโลยีการเกษตร 31 36.47 16 30.77 47 34.30
วิศวกรรมศาสตร 35 41.18 10 19.23 45 32.85
ภาษาอังกฤษ 9 10.59 6 11.54 15 10.95

รวม 85  100.00 52  100.00     137  100.00
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1.1 สถานภาพนักศึกษา(1)    จํ าแนกไดดังน้ี

สถานภาพนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

นักศึกษาสามัญ 70 83.33 45 88.24 115 85.19
นักศกึษาทดลองศกึษา 14 16.67 6 11.76 20 14.81

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

นักศกึษาใหมระดับปรญิญาโททีมี่สถานภาพนกัศกึษาทดลองศกึษา จํ านวน 14 คน  เปนนักศกึษา
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  9  คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร  3  คน และกลุมสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ 2 คน

นักศกึษาใหมระดับปรญิญาเอกทีมี่สถานภาพนกัศกึษาทดลองศกึษา จํ านวน 6 คน เปนนักศกึษา
กลุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 2 คน และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1 คน   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 2 - 4)

1.2 แผนการศึกษา   จํ าแนกไดดังน้ี
ปริญญาโท

- เลือก แผน ก (2) ทั้ง 84 คน
ปริญญาเอก

- เลือก แบบ 2   จํ านวน  49  คน   คิดเปนรอยละ 96.08  ของจํ านวนทั้งหมด 51 คน
- เลอืก แบบ 1    จํ านวน    2  คน    คดิเปนรอยละ   3.92   เปนนักศกึษากลุมสาขาวชิา
วศิวกรรมศาสตร  1 คน และกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 5 - 7)

                                                                
(1)  ขอมูลต้ังแตขอ 1.1 ถึง 8.6  เปนผลการวิเคราะหขอมูลจากระเบียนนักศึกษา ซึ่งรวบรวมไดทั้งสิ้น จํ านวน 135 ราย
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2.1 ภูมลิ ําเนาตามทะเบยีนบาน   นักศกึษาใหมมีภูมิล ําเนาตามทะเบยีนบานกระจายอยูตามภาค
ตางๆ   ดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 8 - 10)

ภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 13.10 16 31.37 27 20.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 59.52 20 39.22 70 51.85
ภาคตะวันออก 3 3.57 3 5.88 6 4.44
ภาคกลาง 3 3.57 - - 3 2.22
ภาคเหนือ 4 4.76 4 7.84 8 5.93
ภาคใต 6 7.14 5 9.80 11 8.15
ภาคตะวันตก 7 8.33 3 5.88 10 7.41

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

2.2 ภูมิลํ าเนาตามสถานที่สํ าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด นักศึกษาใหมมีภูมิลํ าเนาตามสถานที่สํ าเร็จ
การศึกษาขั้นสูงสุดกระจายอยูตามภาคตางๆ ดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 11 - 13)

ภูมิลํ าเนาตามสถานที่สํ าเร็จ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
การศึกษาข้ันสูงสุด จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19 22.62 29 56.86 48 35.56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 69.05 16 31.37 74 54.81
ภาคตะวันออก 1 1.19 - - 1 0.74
ภาคเหนือ 2 2.38 3 5.88 5 3.70
ภาคใต 2 2.38 - - 2 1.48
ภาคตะวันตก 1 1.19 - - 1 0.74
ตางประเทศ(2) 1 1.19 3 5.88 4 2.96

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

                                                                
(2) สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย

2. ภูมิลํ าเนาของนักศึกษา
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3.1 เพศ  จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 14 - 16)

เพศ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ชาย 35 41.67 29 56.86 64 47.41
หญิง 49 58.33 22 43.14 71 52.59

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

3.2 อายุ  จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 17 - 19)

อายุ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
     เฉลี่ย 26 30 28
    สูงสุด(3) 52 47 52
    ตํ่ าสุด 20 21 20

3.3 เชื้อชาติ    จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 20 - 22)
เชื้อชาติ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
ไทย 83 98.81 50 98.04 133 98.52
จีน 1 1.19 1 1.96 2 1.48

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

3.4 สัญชาติ    นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท 84 คน และระดับปริญญาเอก 51 คน มีสัญชาติไทย
ทุกคน   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 23 - 25)

3.5 ศาสนา  จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 26 - 28)

ศาสนา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

พุทธ 81 96.43 51 100.00 132 97.78
อิสลาม 2 2.38 - - 2 1.48
ไมระบุ 1 1.19 - - 1 0.74

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

                                                                
(3)  เปนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั้งสองระดับ

3. ขอมูลสวนตัว
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3.6 สถานภาพสมรส  จํ าแนกไดดังน้ี (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 29 - 31)

    สถานภาพสมรส ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

โสด 69 82.14 37 72.55 106 78.52
สมรส 15 17.86 13 25.49 28 20.74
หยาราง - - 1 1.96 1 0.74
  รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

4.1 วุฒิการศึกษาสูงสุด ที่ใชในการสมัครเขาศึกษามีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท จํ าแนกไดดังน้ี
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 32 - 34)

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ปริญญาตรี 84 100.00 5 9.80 89 65.93
ปริญญาโท - - 46 90.20 46 34.07

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

4.2 ปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด    จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 35 - 37)
ปที่สํ าเร็จการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
กอนป 2540 16 19.05 6 11.76 22 16.30
2540 – 2541 5 5.95 11 21.57 16 11.85
2542 – 2543 13 15.48 8 15.69 21 15.55
2544 – 2545 50 59.52 26 50.98 76 56.30

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

4.3 คะแนนเฉลีย่ของวฒิุสงูสดุ (GPA วฒิุสงูสดุ) จํ าแนกไดดังนี ้ (รายละเอียดเพิม่เตมิดูไดจากตารางที ่ 38-
40)

GPA วุฒิสูงสุด ปริญญาโท ปริญญาเอก
(ท่ีใชวฒิุฯ ปริญญาตร)ี (ท่ีใชวฒิุฯ ปริญญาตร)ี (ท่ีใชวฒิุฯ ปริญญาโท)

GPA เฉลี่ย 2.77 3.47 3.48
GPA สูงสุด 3.55 3.59 4.00
GPA ตํ่ าสุด 2.10 3.34 3.00

4. ขอมูลการศึกษา



- 15 -

4.4 การลาศึกษาตอ   จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 41 - 43)

การลาศึกษาตอ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมตองลา 59 70.24 22 43.14 81 60.00
ลาเต็มเวลา 9 10.71 21 41.18 30 22.22
ลาบางเวลา 8 9.52 1 1.96 9 6.67
อ่ืนๆ(4) - - 2 3.92 2 1.48
ไมระบุ 8 9.52 5 9.80 13 9.63

รวม 84 100.0
0

51 100.00 135 100.00

5.1 สถานภาพการท ํางานในปจจบุนั   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิม่เตมิดูไดจากตารางที ่44 - 46)

สถานภาพการทํ างานในปจจุบัน ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมไดทํ างาน 48 57.14 18 35.29 66 48.89
ทํ างานแลว 33 39.29 32 62.75 65 48.15
ไมระบุ 3 3.57 1 1.96 4 2.96

รวม 84 100.00 51 100.0
0

135 100.00

5.2 สถานทีท่ ํางาน  นักศกึษาใหมจํ านวน 65 คน ทีท่ ํางานแลว ท ํางานในหนวยงานตางๆ  จํ าแนกไดดัง
น้ี

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 47 - 49)

หนวยงาน ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

หนวยงานราชการ 9 27.27 23 71.88 32 49.23
หนวยงานในกํ ากับของรัฐบาล 8 24.24 6 18.75 14 21.54
หนวยงานเอกชน 14 42.42 3 9.37 17 26.15
ประกอบธุรกิจสวนตัว 2 6.06 - - 2 3.08

                                                                
(4) อยูระหวางดํ าเนินการลาศึกษาตอ, รออนุมัติจากหนวยงาน

5.  ขอมูลการทํ างาน
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รวม 33 100.00 32
100.0
0

65 100.00

5.3 อาชีพ  นักศึกษาใหมจํ านวน 65 คน ที่ทํ างานแลว  ทํ างานในอาชีพตางๆ จํ าแนกไดดังน้ี    
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 50 - 52)

อาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ขาราชการ 7 21.21 23 71.88 30 46.15
พนักงานองคการของรัฐ 5 15.15 4 12.50 9 13.85
พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 14 42.42 3 9.38 17 26.15
รับจาง/ลูกจางชั่วคราว 5 15.15 2 6.25 7 10.77

    เจาของกิจการ 2 6.06 - - 2 3.08
รวม 33 100.0

0
32 100.0

0
65 100.00

5.4 รายไดของนักศึกษาที่ทํ างานแลว  นักศึกษาใหมจํ านวน 65 คน ที่ทํ างานแลว มีรายไดตอ
เดือนเปนคากลาง (median)  รายไดสูงสุด และรายไดตํ่ าสุด จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได
จากตารางที่ 53 - 55)

รายไดตอเดือน  (บาท) ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
คากลาง (median) 10,001 11,751 10,973.22
คาสูงสุด 42,445 64,000 64,000
คาตํ่ าสุด 6,360 7,000 6,360

5.5 ประสบการณการทํ างาน  นักศึกษาใหมจํ านวน 65 คน ที่ทํ างานแลว มีประสบการณการ
ทํ างาน จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 56 - 58)

ประสบการณการทํ างาน ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

  1 – 5  ป 19 57.58 21 65.63 40 61.54
 6 – 10 ป 8 24.24 5 15.63 13 20.00
11 – 15 ป 3 9.09 3 9.38 6 9.23
16 ปขึ้นไป 2 6.06 3 9.38ห 5 7.69



- 17 -

ไมระบุ 1 3.03 - - 1 1.54
รวม 33 100.0

0
32 100.0

0
65 100.00

6.1 แหลงอุดหนนุคาใชจายการศกึษา  จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียดเพิม่เตมิดูไดจากตารางที ่59 - 61)

แหลงอุดหนุนคาใชจายการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ตนเอง 20 23.81 14 27.45 34 25.19
บิดา-มารดา 53 63.10 11 21.57 64 47.40
ทุนการศึกษา 9 10.71 25 49.02 34 25.19
อ่ืนๆ(5) 2 2.38 1 1.96 3 2.22

รวม 84 100.0
0

51 100.0
0

135 100.00

6.2 ประมาณการคาใชจายสวนตวั (ไมรวมคาใชจายทางการศกึษา) นักศกึษาใหมคาดวาจะมีคาใชจาย
สวนตัวตอเดือนเปนคากลาง (median) คาใชจายสูงสุด และคาใชจายตํ่ าสุด จํ าแนกไดดังน้ี  (รายละเอียด
เพ่ิมเติมดูไดจากตารางที่ 62 -64)

ประมาณการคาใชจายสวนตวัตอเดอืน (บาท) ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
คากลาง (median) 4,077.92 5,778.78 4,552.02
คาสูงสุด 20,000 15,000 20,000
คาตํ่ าสุด 2,000 3,000 2,000

นักศกึษาใหมทีส่มรสแลวมีจํ านวน 28 คน เปนนักศกึษาปรญิญาโท 15 คน และปรญิญาเอก 13 คน
มีขอมูลดังน้ี

                                                                
(5)  พี่ – นอง, ครอบครัว, การกูยืมเพื่อการศึกษา

7.  ขอมูลของคูสมรส

6. ขอมูลคาใชจายระหวางศึกษา
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7.1 วฒิุการศกึษาสงูสดุของคูสมรส  จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิม่เตมิดูไดจากตารางที ่65 - 67)
วุฒิการศึกษาสูงสุดของคูสมรส ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
ประถมศึกษา 1 - 1
อนุปริญญา/ปวส. 2 1 3
ปริญญาตรี 7 6 13
ปริญญาโท 4 5 9
ปริญญาเอก - 1 1
ไมระบุ 1 - 1

รวม 15 13 28
7.2 อาชีพของคูสมรส  จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 68 - 70)

อาชีพของคูสมรส ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
ขาราชการ 4 8 12
พนักงานองคการของรัฐ 1 1 2
พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 4 - 4
ประกอบธุรกิจสวนตัว 2 - 2
คาขาย 1 1 2
รับจาง/ลูกจางประจํ า 2 2 4
ไมไดประกอบอาชพี/แมบาน/พอบาน 1 1 2

รวม 15 13 28

7.3 รายไดของคูสมรส  คูสมรสของนกัศกึษาใหมมีรายไดตอเดือนเปนคากลาง (median)   รายไดสงูสดุ
และรายไดตํ่ าสุด  จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 71 - 73)

รายไดของคูสมรส (บาท) ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
คากลาง (median) 17,501 15,001 16,001
คาสูงสุด 79,000 45,000 79,000
คาตํ่ าสุด 4,000 6,370 4,000

8.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 74 -
76)

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

8.  ขอมูลของบิดาและมารดา
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ประถมศึกษา 24 28.57 15 29.41 39 28.89
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 8 9.52 4 7.84 12 8.89
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรอืเทยีบเทา 13 15.48 5 9.80 18 13.33
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 5 5.95 6 11.76 11 8.15
ปริญญาตรี 23 27.38 8 15.69 31 22.96
ปริญญาโท 5 5.95 1 1.96 6 4.44
ปริญญาเอก - - 2 3.92 2 1.48
ไมระบุ 6 7.14 10 19.61 16 11.85

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

8.2 อาชีพของบิดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 77 - 79)

อาชีพของบิดา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ขาราชการ/พนักงานองคการของรัฐ 29 34.52 12 23.53 41 30.37
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 3.57 2 3.92 5 3.70
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 12 14.29 10 19.61 22 16.30
เกษตรกร 13 15.48 5 9.80 18 13.33
รับจาง/ลูกจางประจํ า/พ.เอกชน 8 9.52 8 15.69 16 11.85
ไมไดประกอบอาชีพ/พอบาน 2 2.38 - - 2 1.48
ถึงแกกรรม 9 10.71 6 11.76 15 11.11
ไมระบุ 8 9.52 8 15.69 16 11.85

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

8.3 รายไดของบิดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 80 - 82)

รายไดของบิดาตอเดือน (บาท) ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
คากลาง (median) 15,770.23   15,417.67     15,658.89
คาสูงสุด 50,000 100,000 100,000
คาตํ่ าสุด 1,000 2,500 1,000

8.4 วฒิุการศกึษาสงูสดุของมารดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิม่เตมิดูไดจากตารางที ่83 - 85)

วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ประถมศึกษา 37 44.05 21 41.18 58 42.96
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มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 5 5.95 2 3.92 7 5.19
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรอืเทยีบเทา 7 8.33 4 7.84 11 8.15
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา - - 6 11.76 6 4.44
ปริญญาตรี 24 28.57 6 11.76 30 22.22
ปริญญาโท 3 3.57 1 1.96 4 2.96
ปริญญาเอก - - 1 1.96 1 0.74
ไมระบุ 8 9.52 10 19.61 18 13.33

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

8.5 อาชีพของมารดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 86 - 88)

อาชีพของมารดา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้สองระดบั
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ขาราชการ/พนักงานองคการของรัฐ 27 32.14 11 21.57 38 28.15
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.19 3 5.88 4 2.96
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 8 9.52 12 23.53 20 14.81
เกษตรกร 16 19.05 6 11.76 22 16.30
รับจาง/พนักงานเอกชน 8 9.52 4 7.84 12 8.89
ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน 12 14.29 8 15.69 20 14.81
ถึงแกกรรม 1 1.19 2 3.92 3 2.22
ไมระบุ 11 13.10 5 9.80 16 11.85

รวม 84 100.00 51 100.00 135 100.00

8.6 รายไดของมารดา   จํ าแนกไดดังน้ี   (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากตารางที่ 89 - 91)

รายไดของมารดาตอเดือน (บาท) ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสองระดับ
คากลาง (median) 12,501 10,834.33 12,143.86
คาสูงสุด 60,000 40,000 60,000
คาตํ่ าสุด 1,000 2,000 1,000
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