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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนนักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ มีการจัดการเรียน

การสอนในระบบไตรภาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2539 ส าหรับปีการศึกษา 2556 ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 18 ผลสรุปจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้ามีรายละเอียดดังนี้  

สรุปจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำปีกำรศึกษำ 2556 

 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 71 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท 
37 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร โดยสามารถรับนักศึกษำได้ทั้งหมด 425 คน เป็นนักศึกษำปริญญำ
โท 290 คน (ร้อยละ 75.13 ของแผนกำรรับ) และปริญญำเอก 135 คน (ร้อยละ 69.95 ของแผนกำรรับ)  

 
ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า  

 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ รับนักศึกษำได้มำกที ่ส ุด (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 90.00  71.67 และ 51.22 ตามล าดับ) ส่วน
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 28.00) 

 
ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่า 
 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร รับนักศึกษำได้มำกที่สุด (ร้อยละ 121.74) รองลงมาคือ ส านักวิชา 

เทคโนโลยีสังคม และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 76.67 และ 68.33) ส่วนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 53.75)  

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความส าเร็จในการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ คือ ระดับปริญญาโท  
ร้อยละ 50 และระดับปริญญาเอกร้อยละ 40 พบว่า ระดับปริญญาโท ส านักวิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้สูงกว่า
เกณฑ์ คือ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนระดับปริญญา
เอก ทุกส านักวิชาสามารถรับนักศึกษาได้สูงกว่าเกณฑ์ คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้  
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ผลกำรรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำโท เปรียบเทียบกับแผนกำรรับ จ ำแนกตำมส ำนักวิชำ 

 

 

ผลกำรรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำเอก เปรียบเทียบกับแผนกำรรับ จ ำแนกตำมส ำนักวิชำ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับปริญญาโท ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับปริญญาเอก รอ้ยละ 40 

ร้อยละของผลกำรรับนักศึกษำใหม่ระดบับัณฑติศึกษำ จ ำแนกตำมส ำนักวิชำ 



 - ง - 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2539-2556 จะเห็นได้
ว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น และผลการรับ
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี 2548 สูงกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 

ร้อยละของผลกำรรับนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑติศึกษำ เปรียบเทียบกับแผนกำรรับ 
ปีกำรศึกษำ 2539-2556 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลและแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 2539 -2556 จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าปีการศึกษา 
2553 จะมีสัดส่วนลดลง 

ผลกำรรับนักศึกษำระดบัปริญญำโท เปรียบเทียบกับแผนกำรรับ ปีกำรศึกษำ 2539-2556 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลและแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 2539-2556 จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545  เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการรับนักศึกษาได้เพิ่มมากข้ึน ถึงแม้ว่าปีการศึกษา 
2549 จะมีสัดส่วนลดลง   

 

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับปริญญาโท ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับปริญญาเอก ร้อยละ 40 
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ผลกำรรับนักศึกษำระดบัปริญญำเอก เปรียบเทียบกับแผนกำรรับ ปีกำรศึกษำ 2539-2556 
 

 
 
 แม้ว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษาได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็ตาม แต่ถ้าดูตามแผน
และผลการรับนักศึกษาที่จ าแนกตามส านักวิชาและหลักสูตรสาขาวิชานั้น จะเห็นได้ว่ามีหลายสาขาวิชาที่ไม่
สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากแต่ละส านักวิชา
ดังต่อไปนี้   

 

 ปัจจัยที่ท ำให้สำมำรถรับนักศึกษำไดต้ำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
ระดับปรญิญาโท 
1. การประชาสัมพันธ์ดีขึ้น และทั่วถึง เช่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันอ่ืน 
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่มากขึ้นและต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมได้เป็นที่ประจักษ์ 
3. มีทุนการศึกษาจ านวนมากและมีมากข้ึน 
4. มีนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน นักศึกษาปริญญาตรีที่เพิ่งจบมีผลการเรียนดี 
5. คณาจารย์ในหลักสูตรมาจากหลายสาขาวิชาทางการแพทย์ท าให้นักศึกษาสามารถศึกษาและวิจัยได้

ตรงตามความต้องการ  
6. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
7. มีนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาสามารถศึกษาต่อได้ 
ระดับปรญิญาเอก  
1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตงานวิจัยที่ชัดเจนทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ มีงานวิจัยที่น่าสนใจและหลากหลาย  
2. มีทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาเพียงพอ  
3. มีการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรนอกสถาบันและผ่านทางเว็บไซต์  
4. มีนักศึกษาต่อยอดจากปริญญาโท 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาตทิี่สนใจเข้าศึกษาต่อได้  
6. นักศึกษาเห็นว่าการศึกษาต่อปริญญาเอกได้คุณภาพตามที่นักศึกษาต้องการ 
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 ปัจจัยที่ท ำให้ไม่สำมำรถรับนักศึกษำได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
ระดับปรญิญาโท 
1. นักศึกษาปริญญาตรีต้องการท างานมากกว่าศึกษาต่อ เพราะมีงานมาก อัตราการได้งานสูง/สูงมาก 
2. มีทุนการศึกษาในจ านวนที่จ ากัดในบางสาขาวิชาที่จะดึงดูดผู้มาเรียน 
3. ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีจ านวนน้อย ในบางสาขาวิชาท าให้ไม่มีนักศึกษาเรียนต่อเนื่อง 
4. มีอาจารย์จ ากัดและมีภาระการสอนสูง 
5. มีการแข่งขันการรับนักศึกษาสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จึงหานักศึกษาได้ไม่ตรง

เป้า 
6. มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทในสถาบันอ่ืนเป็นจ านวนมาก 
7. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่เพียงพอ สาขาวิชายังไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอ 
8. คุณสมบัติของผู้สมัคร (บางคน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
9. เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางยังไม่เป็นที่รู้จัก อายุหลักสูตรยังน้อย จึงอาจใช้เวลาให้เป็นที่รู้จัก 
10. กลุ่มผู้มาเรียนที่ต้องการเน้นได้ Network ด้วย ไม่นิยมสมัครเรียน มทส. เพราะเป็นวิชาการมาก 
11. เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดเป็นที่แรกของประเทศ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
12. มีมหาวิทยาลัยอ่ืนในจังหวัดนครราชสีมาเปิดหลักสูตรคล้ายกันจ านวนหลายสถาบันและรับนักศึกษา

จ านวนมาก มีแผนการเรียนให้เลือกหลากหลาย 
13. มีสถานประกอบการจ านวนน้อยที่รับวุฒิปริญญาโท 
ระดับปรญิญาเอก  
1. ไม่มีทุนดึงดูดผู้มาเรียนในบางสาขาวิชาหรือมีจ ากัด 
2. นักศึกษาเลือกที่จะท างานหลังส าเร็จการศึกษา บัณฑิตที่จบปริญญาโทเลือกท างานมากกว่าศึกษาต่อ 
3. มีอาจารย์จ ากัด 
4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

5. ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้สมัครน้อย/มีนักศึกษาปริญญาโทจบการศึกษาน้อย 
6. การประชาสัมพนัธ์อาจจะไม่เพยีงพอ 
7. เป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง/หลักสูตรยังไม่เป็นที่รู้จักดีส าหรับผู้ที่จะมาเรียนในระดับปริญญาเอก  
8. มีการแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/หลักสูตรทั้งในและนอก มทส. 
9. การศึกษาปริญญาเอกของสาขาวิชามีลักษณะเฉพาะทางมาก 
10. ผู้สนใจเข้าศึกษาในกลุ่มคนท างานไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ 

ที่มำ: ข้อมูลสารสนเทศจากส านักวิชา ในประเด็น 1) ปัจจัยส าคญัที่เป็นจดุเด่นที่ท าให้สามารถรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย/หรือมากกว่าเป้าหมาย และ 2) ปัจจัยข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคส าคัญในกรณีที่รับนักศึกษาไมไ่ด้ตาม
เป้าหมาย 
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สรุปผลส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำของหลักสูตรในรอบ 14 ปีที่ผ่ำนมำ 
 ผลส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี) เปรียบเทียบกับนักศึกษาแรก
เข้า และผลส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร ระดับปริญญาเอก (3 ปี) เปรียบเทียบกับนักศึกษาแรก
เข้า 

 
ร้อยละของนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2542-2555 

ระดับปรญิญำเอก เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำกับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ  
หลักสตูรปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาโท ดัง

เส้น                  และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรบัผู้ที่ศึกษาตอ่จากขั้นปริญญาตรี ดังเส้น 

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
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ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

หมายเหตุ: ปกีารศึกษา 2542 ผู้ส าเร็จการศึกษาสูงกวา่ นศ.แรกเข้า เนื่องจาก ระดับปริญญาโทเปลีย่นระดับศึกษาตอ่ในระดับปริญญาเอก  
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ระดับปรญิญำโท เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
หลักสตูรปริญญาโทมรีะยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา ดังเส้นแบ่ง  

 
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

 

 

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
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ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 
ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

 
 

 

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสภาวการณ์
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านศักยภาพ การเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางในการเรียนมากขึ้นระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าจึงอาจส่งผลให้รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งตามความเชี่ยวชาญของสถาบันให้มากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่เปิดสอนโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มีถึง 34 หลักสูตร และมีคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนการประกาศรับนักศึกษาผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การติด
โปสเตอร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ การออกประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัดหลักสูตร หรือในสถานที่ต่างๆ ให้มากข้ึน 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 


