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ชื่องานวิจัย กาวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชื่อผูวิจัย นางสาวณัฐธิดา  สีแตง 

บทคดัยอ 

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

การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญา

ตรีภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และ ระดับ

บัณฑิตศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ือนําเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ใหแก

คณะ/หนวยงาน นําขอมูลไปใชประโยชนตอไป  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาภาคเรียนปกติที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาที่เปดสอน 

ในปการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ทุกภาคการศึกษา และทุกช้ันป ตามระบบ

ฐานขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี  

1. ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาหัวจริงที่ลงทะเบียนเรียน 

ใน ภาค กศ.ปป. รวมทั้งสิ้น 2,163 คน คณะที่มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนมากที่สุด คือ  

คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 846 คน รองลงมา คือ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น จํานวน 781 

คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 210 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 128 คน  

คณะครุศาสตร จํานวน 123 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 75 คน  

และในระดับบัณฑิตศึกษา คือ คณะที่มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนมากที่สุด คือ ไดแก  

คณะครุศาสตร จํานวน 87 คน รองลงมา คือ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น จํานวน 75 คน  

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 24 คน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 คน   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 4 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน  

2. ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีจํานวนนักศึกษาในภาค กศ.ปป.  

ที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 

1,579.31 FTES  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ 545.67 FTES  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น 336.70 

FTES  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 281.81 FTES คณะครุศาสตร 142.89 FTES คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 140.22 FTES คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 115.70 FTES และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และ 16.33 FTES  

และในระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตาม

คณะตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 146.23 FTES ไดแก  
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คณะครุศาสตร 56.17 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น 45.70 FTES  คณะวิทยาการจัดการ 23.05 

FTES คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.75 FTES คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.50 FTES  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3.06 FTES 

3. ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม

รายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอน

ภายในคณะ  คิดเปนรอยละ 77.57  ตางคณะ  คิดเปนรอยละ 22.43  

และในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะ  คิดเปนรอยละ 90.98  ตางคณะ  

คิดเปนรอยละ 9.02  
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กิตติกรรมประกาศ 

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

วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหเปนอยางย่ิงจากผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม และกองบริการการศึกษาที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทําวิจัย  

ขอขอบคุณ นางสาวิตรี  ขาวสะอาด ที่อนุเคราะหจัดทําขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจําป

การศึกษา 2561 ทําใหการวิเคราะหขอมูลสําเร็จไปดวยดี  

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแด ครู-อาจารย และ 

ผูที่เกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา  

การศึกษาครั้งน้ี ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง  

 

 

ณัฐธิดา  สแีตง 
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 บทท่ี 1 

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

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมี พันธกิจหลัก คือ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การถายทอดองคความรูทองถ่ินและสากล สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพรอมท้ัง

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตรงตาม

ความตองการของทิศทางการพัฒนาของประเทศ จะเห็นไดวาภารกิจท่ีมีความสําคัญในลําดับแรกท่ีจะตอง

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคากับทรัพยากรท่ีรัฐจัดสรรใหมาดําเนินงาน ก็คือ การผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตองเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นวัตถุประสงคการวิเคราะห

ประเมินผลไปท่ีกระบวนการในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงสามารถวัดและวิเคราะหได

จากขอมูลจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (SCH) และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละคณะ/หมูวิชาท่ี

ใหบริการการเรียนการสอน ซ่ึงในปจจุบันจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาถูกใชเปนตัวเปรียบเทียบในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑประกอบการประเมินหลายตัวบงชี้หรือดัชนี ไมวาจะเปนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภายนอกของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) หรือการประกัน

คุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวของจะไดทราบความหมายท่ีแทจริงของนักศึกษาเต็มเวลา 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค 

กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษา

และวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาของแตละหลักสูตร หมูวิชา 

และคณะ ซ่ึงประโยชนท่ีไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารเพ่ือประกอบท่ีใชในการ

ตัดสินใจ วางแผน การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ และเปนขอมูลใหกับหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือผูท่ีสนใจท่ัวไปท่ีจะนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานดานตางๆ ตอไป  

2. ปญหาการวิจัย 

จํ านวนนักศึกษาเต็ม เวลาและสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะ  

ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ในแตละคณะเปนอยางไร 

3. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางไร 

2.สัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และ 

ระดับบณัฑิตศึกษาของแตละคณะเปนอยางไร 
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4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) 

 ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2. เพ่ือวิเคราะหสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรี 

ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษาของแตละคณะ 

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 

 5.1 ระบุประเด็นท่ีศึกษา :  ศึกษาวิเคราะหขอมูลจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit 

Hours : SCH)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) และสัดสวนการ

ใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษาในป

การศึกษา 2561 โดยคํานวณจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการประมาณ

การจดัสรรงบประมาณในแตละปงบประมาณ 

6. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 1.จํานวนนักศึกษาหัวจริง (Student by Head Count) หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนรักษา

สภาพความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

 2.จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (Student by Subject Count) หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน (นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนเรียนไดมากกวา 1 รายวิชา) ในคณะ

หรือสาขาวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ 

3.หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวางนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาท่ีคณะนั้นเปดสอน 

4.นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึงจํานวนนักศึกษาท่ีได 

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 - ระดับปริญญาตรี จํานวน 18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา หรือ 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 

 - ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 หนวยกิตตอภาคการศึกษา หรือ 24 หนวยกิตตอปการศึกษา 

5.ภาคเรียนหรือภาคการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาเรียนใน 1 ภาคเรียนปกติ หรือเทากับ 16 สัปดาห 

6.ปการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาเรียนใน 2 ภาคเรียนปกติ และระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียนของภาค

เรียนพิเศษ  

7.นักศึกษาภาคพิเศษ (Full Fee) หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท่ีผูเรียนรับผิดชอบ

คาใชจายในการจัดการศึกษาเปนสวนมาก ไดแก หลักสูตรภาคพิเศษ โครงการพิเศษ ภาคสมทบ หรือภาค

ตอเนื่องท่ีเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากคาหนวยกิตปกติ หรือคาธรรมเนียมเหมาจายท่ีรวมคาธรรมเนียมพิเศษ

ดวย 
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8.กลุมสาขาวิชา ISCED หมายถึง การจัดกลุมสาขาตามมาตรฐานของ International Standard 

Classification of Education ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใชในการจัดกลุมสาขาวิชาในการ

กําหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบสากล 

 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลประกอบท่ีใชในการตัดสินใจ วางแผน การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ 

เชน การจัดการเรียนการสอน การวางแผนอัตรากําลัง การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณ 

2. เปนขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนสําหรับผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

3. เปนขอมูลใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือผูสนใจท่ัวไปท่ีจะนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานดาน

ตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

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

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนไปดวยความเรียบรอย 

สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 รวมท้ังมีมารฐานและคุณภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 

145(5/2561) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

1) ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการ ศึกษา 

แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.1 มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนโดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต 

โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

1.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทาง ดังนี้ 

 1.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบได 12/15 หนวยกิต  

ระบบทวิภาคหรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 1.2.2 ระบบจตุรภาค  1 ปการศึกษา แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห  โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบได 10/15 

หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบไตรภาค 

1.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

 1.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางเวลาของปการศึกษาหรือ

เปนตามเง่ือนไขของคณะ หรือขอตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 1.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนผาน

ทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเง่ือนไขของคณะหรือขอตกลงของ

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 1.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา ตามกําหนเวลาของคณะนั้นๆ 
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 1.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศท้ังหมด ซ่ึงอาจจะ

เปนความรวมมือของสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศมีการจัดการและมีมาตรฐานเชนเดียวกับ

หลักสูตรสากล 

 1.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2) การกําหนดรายวิชา เพ่ือความเปนสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแตละกลุมวิชา 

ประกอบดวย  เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จํานวนหนวยกิต จํานวน

ชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้  

2.1.1 เลขประจํารายวิชา แตละรายวิชาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนอักษรยอภาษาอังกฤษของกลุม

วิชา จํานวนไมเกิน 4 ตัวอักษร และสวนท่ีสองเปนตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงตัวเลขหลักรอยหรือตัวเลขแรก หมายความวา 

ระดับความยากงายหรือชั้นป หลักสิบ หมายความวา รายวิชาในกลุมเดียวกันในสาขาวิชา และหลักหนวย 

หมายความวา ลํากับกอนหลังรายวิชาในกลุมเดียวกัน การกําหนดตัวอักษรของกลุมวิชาใดๆ ใหจัดทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

2.1.2 ชื่อรายวิชา เปนชื่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีใหความหมายของรายวิชานั้นในกรณีท่ีชื่อ

เหมือนกันใหใสหมายเลขตอทายชื่อ ซ่ึงแสดงถึงวาในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธตอเนื่องกัน 

2.1.3 จาํนวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติและจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองให

กําหนดเปนไปตามเกณฑในขอ 15 

จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองใหคิด 1 หนวยกิตภาคทฤษฎี เทากับ 2 ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และ 1

หนวยกิตภาคปฏิบัติเทากับ 12 ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

3) การคิดหนวยกิต มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวนหนวยกิต  

บงชี้ถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนชั่วโมงท่ีใชของแตละรายวิชาโดยใหเกณฑ ดังนี้  

3.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.1.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.1.4 การทําโครงการงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงการหรือ

กิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

4) จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา   

4.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 

ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา 
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4.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 

10 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

4.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

4.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 

4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

5) หลักสูตรการศึกษา  ประกอบดวย 

5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาวิชาการ ซ่ึงเปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับผู เรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถระดับสูง โดยใชหลักสูตรปกติท่ีเปดสอนอยูแลว  

ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลวและ

สนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยท่ีลุมลึกทางวิชาการ 

5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

5.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและ

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เทานั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ได เพราะมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการ

ปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและ

เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรืปฏิบัติการ ซ่ึงเปนหลักสูตรสําหรับผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูงโดยใชหลักสูตรปกต ิ

ท่ีเปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีเปดสอนอยูแลว และทําวิจัยท่ีลุมลึกหรือไดรับการปฏิบัติข้ันสูงในหนวยองคกร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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6) การใชระบบรหัสวิชา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง

การใชระบบรหัสวิชา ดังนี้ 

 1. การจัดกลุมสาขาวิชา ใชระบบการจัดของ ISCED (International Standard Classification 

Education) เปนแนวทาง 

 2. การจัดกลุมสาขาวิชา ยึดหลักความเหมาะสมและความสัมพันธในการจัดการเรียนการสอนโดย

พิจารณาจากสาระสําคัญฐานกําเนิดรายวิชาและความเก่ียวของกันของเนื้อหาวิชา 

 3. การกําหนดรหัสวิชา ไดกําหนดตามหลักเกณฑ “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549” มติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 

3/2553 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2553 ดังนี ้

  3.1 ตัวอักษรภาษาไทย 4 ตัวอักษร 

   3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง อักษรยอของคณะท่ีรายวิชาท่ีสังกัดอยู 

   3.1.2 อักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรยอของหมวดวิชา/ในศาสตรแตละศาสตร 

  3.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษไมเกิน 4 ตัวอักษร หมายถึง อักษรยอของหมวดวิชา/ในศาสตร

แตละศาสตร 

  3.3 ตัวเลข 3 ตัว ประกอบดวย 

   ตัวเลขหลักรอย  หมายถึง  ระดับความยากงาย/ชั้นป 

    เลข 1 – 5  หมายถึง ระดับปริญญาตรี 

    เลข 6 หมายถึง  ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    เลข 7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

    เลข 8 หมายถึง  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

    เลข 9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

   ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุมวิชายอยในสาขาวิชา 

    เลข 0 - 1 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

    เลข 2 – 8 หมายถึง  กลุมวิชายอยตามศาสตรนั้นๆ 

    เลข 9  หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณและการศึกษาอิสระ  

      เชน ปญหาพิเศษ , สหกิจศึกษา 

   ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง  ลําดับกอนหลังของรายวิชา 

  3.4 วิชาใดท่ีคณะเปดสอน ใหคณะกําหนดรหัสวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

ความเหมาะสม 

  3.5 วิชาใดท่ีหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใหเปนผูกําหนดรหัสวิชาตาม

ความเหมาะสม และเสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 

 4 . ตัวเลข 3 ตัวหลังของวิชาดังตอไปนี้ กําหนดไวดังนี้ 
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   ----391 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี 

   ----392 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี 

   ----491 - 493 วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี 

   ----494 วิชาปญหาพิเศษระดับปริญญาตรี 

   ----691 - 693 วิชาสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ----694 วิชาปญหาพิเศษระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ----791 - 793 วิชาสัมมนาระดับปริญญาโท 

   ----794 - 796 วิชาปญหาพิเศษระดับปริญญาโท 

   ----797 การศึกษาอิสระตามหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข 

   ----798 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 

   ----799 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

   ----891 - 893 วิชาสัมมนาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   ----894 วิชาปญหาพิเศษระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

   ----991 - 993 วิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก 

   ----994 วิชาปญหาพิเศษระดับปริญญาเอก  

   ----995 การศึกษาอิสระ ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   ----996 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตร แบบ 1.2  

   ----997 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตร แบบ 1.1  

   ----998 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตร แบบ 2.2  

   ----999 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตร แบบ 2.1 

 สําหรับวิชาอ่ืนท่ีอาจจัดอยูในประเภทเดียวกับวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ โครงงาน 

โครงการวิจัย สหกิจศึกษา และวิทยานิพนธ ใหใชตัวเลขตัวท่ี 5 และตัวท่ี 6 อยูในชวง 95 – 99 โดยไมซํ้า

กับหมายเลขของวิชาขางตน 

 5 . คณะและการจัดกลุมสาขาวิชา/หมูวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ 

5.1 คณะครุศาสตร  ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาการศึกษา 

   หมูวิชา   อักษรยอภาษาไทย อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1. การศึกษา   คศ.กศ.    EDUC 

  2.การศึกษาปฐมวัย  คศ.ปว.    ECED 

  3.การศึกษาพิเศษ  คศ.พศ.    SPED 

  4.เทคโนโลยีการศึกษา  คศ.ทน.    TEED 

  5.จิตวิทยาและการแนะแนว คศ.จน.    PGED 

  6.การบริหารการศึกษา  คศ.บศ.    ADED 

  7.ภาษาไทยศึกษา  คศ.ภท.    THED 
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  8.ภาษาอังกฤษศึกษา  คศ.ภอ.    ENED 

  9.สังคมศึกษา   คศ.สค.    SOED 

  10.ดนตรีศึกษา   คศ.ดน.    MUED 

  11.คณิตศาสตรศึกษา  คศ.คณ.    MAED 

  12.วิทยาศาสตรศึกษา  คศ.วท.    SCED 

  13.คอมพิวเตอรศึกษา  คศ.คพ.    COED 

  14.พลศึกษา   คศ.พล.    PEED 

  15.วัดผลและประเมินผลการศึกษา คศ.วผ.    MEED 

  16.วิจัยทางการศึกษา  คศ.วจ.    REED 

 5.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและศิลปะ, 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร, บริหารธุรกิจและกฎหมาย 

   หมูวิชา  อักษรยอภาษาไทย  อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1. ภาษาจีน   มส.ภจ.    CN 

  2.การละครหรือนาฏศาสตร มส.นฏ.    DM 

  3.ดุริยางคศาสตร   มส.ดน.    MUS 

  4.ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต มส.ศป.    FA 

  5.ภาษาศาสตร   มส.ภศ.    LING 

  6.ภาษาไทย   มส.ภท.    THAI 

  7.ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ  มส.ภอ.   ENG 

  8.ภาษาฝรั่งเศส   มส.ภฝ.    FR 

  9.ภาษาอิตาเลี่ยน   มส.ภล.    ITL 

  10.ภาษาญี่ปุน   มส.ภญ.    JP 

  11.ภาษาเกาหลี   มส.ภก.    KOR 

  12.ภาษาพมา   มส.ภพ.    MYAN 

  13.ภาษาเวียดนาม  มส.ภว.    VIT 

  14.ประวัติศาสตร  มส.ปศ.    HIS 

  15.ภูมิศาสตร   มส.ภม.    GEO 

  16.มานุษยวิทยา   มส.มว.    ANT 

  17.บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   มส.สท.  IS 

  18.รัฐประศาสนศาสตร  มส.รป.    PA 

  19.รัฐศาสตร   มส.รศ.    POL 

  20.นิติศาสตร   มส.นศ.    LAW 

  21.สังคมวิทยา   มส.สว.    SOC 
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  22.สังคมศาสตร   มส.สศ.    SS 

  23.ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ มส.ทต.   THFF  

 

 5.3   คณะวิทยาการจัดการ  ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร, บริหารธุรกิจและกฎหมาย 

   หมูวิชา  อักษรยอภาษาไทย อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1. การบัญชี   วจ.บช.    AC 

  2.การโฆษณา   วจ.ฆษ.    AD 

  3.บริหารธุรกิจ   วจ.บธ.    BA 

  4.การสื่อสาร   วจ.สส.    COMM 

  5.การสหกรณ   วจ.สก.    COOP 

  6.เศรษฐศาสตรธุรกิจ  วจ.ศศ.    EC 

  8.ประกันภัยและวินาศภัย  วจ.ปภ.    IMDA 

  9.การตลาด   วจ.กต.    MK 

  10.สิ่งพิมพ   วจ.สพ.    PM 

  11.การประชาสัมพันธ  วจ.ปส.    PR 

  12.วิทย-ุโทรทัศน   วจ.วท.    RT 

  13.การถายภาพ   วจ.ถภ.    PT 

  14.การเลขานุการ  วจ.ลข.    SE 

  15.การจัดการประยุกต  วจ.จป.    AM 

  16.ธุรกิจบริการ   วจ.ธบ.    BS 

 5.4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

   หมูวิชา  อักษรยอภาษาไทย อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1.ชีววิทยา   วท.ชว.    BIOL 

  2.เคมี    วท.คม.    CHEM 

  3.วิทยาการคอมพิวเตอร  วท.คพ.    COMP 

  4.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  วท.สว.    ENVI 

  5.วิทยาศาสตรท่ัวไป  วท.วท.    GSCI 

  6.วิทยาศาสตรสุขภาพ  วท.วส.    HSCI 

  7.เทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.ทส.    INFO 

  8.คณิตศาสตร   วท.คณ.    MATH 

  9.ฟสิกส    วท.ฟส.    PHYS 

  10.สถิติประยุกต   วท.สถ.    STAT 

  11.วิทยาศาสตรการกีฬา  วท.กฬ.    SSCI 
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  12.จุลชีววิทยา   วท.จว.    MICR 

  13.คหกรรมศาสตร  วท.คศ.    HOME 

  14.สาธารณสุข   วท.สธ.    PHSC 

 5.5  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

   หมูวิชา  อักษรยอภาษาไทย อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1.เกษตรศึกษา   กอ.กษ.    AGED 

  2.เศรษฐศาสตรเกษตร  กอ.ศก.    AGEC 

  3.สงเสริมการเกษตร  กอ.สส.    AGET 

  4.ระบบเกษตร   กอ.รก.    AGS 

  5.สัตวศาสตร   กอ.ศ.    ANS 

  6.การประมง   กอ.ปม.    FISH 

  7.วนศาสตร   กอ.วน.    FORT 

  8.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   กอ.วอ.   FST 

  9.อารักขาพืช   กอ.อพ.    PPT 

  10.พืชศาสตร   กอ.พศ.    PTS 

  11.ปฐพีวิทยา   กอ.ปฐ.    SOIL 

  12.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร     กอ.พอ.   PD 

  13.วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  กอ.วศ.   AFE 

  14.เกษตรกลวิธาน   กอ.กก.   FM 

  5.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาวิศวกรรม 

   หมูวิชา  อักษรยอภาษาไทย อักษรยอภาษาอังกฤษ 

  1.เซรามิกส   ทอ.ชร.    CERA 

  2.พ้ืนฐานวิศวกรรม  ทอ.วศ.    ENGI 

  3.เครื่องกล   ทอ.คก.    MECH 

  4.การผลิต   ทอ.กผ.    PROD 

  5.ไฟฟากําลัง   ทอ.ฟก.    EEPW 

  6.คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม ทอ.คอ.    ICOM 

  7.อุตสาหกรรม   ทอ.อส.    ITEC 

  8.อิเล็กทรอนิกส   ทอ.ออ.    ELTC 

  9.กอสราง – โยธา  ทอ.กส.    CONS 

  10.ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทอ.อบ.   DESI 

  11.สถาปตยกรรม  ทอ.สถ.    ARCH 

  12.วิศวกรรมโลจิสติกส  ทอ.วล.    LOEN 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



12 
 

  13.วิศวกรรมการจัดการ  ทอ.วจ.    ENMG 

  14.โทรคมนาคม   ทอ.ทค.    TELE 

  15.ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ทอ.คค.    ITCS 

 1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป

การศึกษา 2558มีดังนี้ 

  1.2.1 คณะครุศาสตร 

  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  4)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  5)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  6)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  7)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  8)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  1.2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1) หลักสูตรนิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

  2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรปรับปรงุ    พ.ศ. 2555 

  7) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  9) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  10) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  11) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
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พ.ศ. 2555 

  1.2.3 คณะวิทยาการจัดการ 

  1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 

  5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 

  6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 

  8 )  หลั กสู ต ร ศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต  ส าขาวิ ช าการท อ ง เ ท่ี ย วและการ โ ร งแรม   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  9) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2556 

  1.2.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

  10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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  1.2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  1.2.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 

  4)  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ตอ เนื่ อง )  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  5 )  หลั กสู ตร เทคโน โลยีบัณ ฑิต  สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ตภัณฑ อุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

สรุปไดวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2561” คือ   เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมาย รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกขอบังคับไว

ดังตอไปนี้ 

1. ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา 

แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห  

2. การกําหนดรายวิชา เพ่ือความเปนสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแตละกลุม

วิชา ประกอบดวย  เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จํานวนหนวยกิต 

จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

3. การคิดหนวยกิต มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวนหนวย

กิต บงชี้ถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนชั่วโมงท่ีใชของแตละรายวิชาโดยใหเกณฑ

ดังนี้ 
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 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกต ิ

 3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

 3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกต ิ

 3.4 การทําโครงการงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

 4. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิตใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

4.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

4.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวย

กิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

4.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตร

นั้น 

5. หลักสูตรการศึกษา  ประกอบดวย 

5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก หลักสูตรปริญญาตรีและ

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา 

5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก หลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรืปฏิบัติการ  

6. การใชระบบรหัสวิชา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 

(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่องการใชระบบรหัสวิชา ดังนี้ 

 6.1 การจัดกลุมสาขาวิชา ใชระบบการจัดของ ISCED (International Standard 

Classification Education) เปนแนวทาง 

 6.2 การจัดกลุมสาขาวิชา ยึดหลักความเหมาะสมและความสัมพันธในการจัดการเรียน

การสอนโดยพิจารณาจากสาระสําคัญฐานกําเนิดรายวิชาและความเก่ียวของกันของเนื้อหาวิชา 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



16 
 

 6.3 การกําหนดรหัสวิชา  

  6.4 วิชาใดท่ีคณะเปดสอน ใหคณะกําหนดรหัสวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

ความเหมาะสม 

 6.5 วิชาใดท่ีหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใหเปนผูกําหนดรหัสวิชาตาม

ความเหมาะสม และเสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
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2.ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 เพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 126 (10/2559) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  

1) ระบบการจัดการศึกษา มี 3 ระบบ ดังนี้ 

1.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา โดยไมแบง หนึ่งปการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา  

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้  

1.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

1.2.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคศึกษา

ปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 10 สัปดาห 

ระบบการจัดการศึกษาในขอ 1.2.1 - 1.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษก็ได 

1.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา 

ไมนอยกวา 8 สัปดาห จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการ

เรียนตามท่ีกําหนดไวตามขอ 2  

การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเปนการจัดการ

เรียนการสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ไดโดยใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะ

จัดระบบการศึกษาแบบใด 

2) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิตโดย 1 หนวยกิตระบบทวิภาค  ตองจัดการเรียนการ

สอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time)  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาไม

เกิน 15 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

2.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

ไมเกิน 6 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สําหรับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืนๆ ใหเทียบ

จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
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3)  การคิดหนวยกิต กําหนดดังนี้  

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม

นั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.5 การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 

หนวยกิตระบบทวิภาค 

3.6 วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 

หนวยระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืนๆ ตามขอ 2 ท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเทียบคาหนวยกิตกับชั่วโมง

การศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

4) หลักสูตรการศึกษา  ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให

มีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน  โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 4.1.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ใน

สาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู ใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมี

ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับ

ศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมี
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ความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับ

ปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนประโยชน

ตอการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 4.1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูระดับบัณฑิตศึกษาไดทุกระดับหลักเกณฑการเทียบ

ความรูตามหลักสูตรใหเปนไปตามาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5) โครงสรางหลักสูตร  

5.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยตลอด 

 ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

5.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง

การศึกษา เปน 2 แผน คือ 

แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 

แผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจ

กําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอย

กวา 12 หนวยกิต 

สรุปไดว า  “ขอ บังคับมหาวิทยา ลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” คือ เพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

1. ระบบการจัดการศึกษา มี 3 ระบบ ดังนี้ 

1.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา  

1.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้ การศึกษาระบบทวิภาค , การศึกษาระบบ 

ไตรภาค และ การศึกษาจตุรภาค  

1.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาค 

2.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ การศึกษาแบบเต็ม

เวลา (Full Time)  และการศึกษาแบบไมเต็มเวลา  

3.   การคิดหนวยกิต กําหนดดังนี้  

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ  

3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา  
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3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ี ใช เวลาฝกไมนอยกว า 45 ชั่ ว โมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ   

3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ   

3.5 การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ   

3.6 วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  

4. หลักสูตรการศึกษา  ประกอบดวย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบ

ระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

5. โครงสรางหลักสูตร  

5.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

5.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

โดยแบงการศึกษา เปน 2 แผน คือ 

แผน  ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 

แผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต   

แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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3. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีโดยมุงสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงโดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติการริเริ่ม

การพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพสวนการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู

และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญมากข้ึนเนนความเปนเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะการวิจัย การ

พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544 : 12-13)  

 ปรัชญา วัตถุประสงค และความมุงหมายของบัณฑิตศึกษา 

 ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 25) ไดกําหนดปรัชญาในระดับบัณฑิตศึกษาไววา เนนการพัฒนานักวิชาการ 

และนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมๆ ได

อยางอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้

ยังไดกําหนดวัตถุประสงคของการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  1. เพ่ือสนองความตองการกําลังคนระดับสูงในสาขาวิชานั้นๆ 

  2. เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในสาขาวิชาตางๆ โดยอาศัยผลการวิจัยคนควาเปนปจจัยสําคัญ และ

สงเสริมประสิทธิภาพการสอน 

  3. เพ่ือสงเสริมใหผูศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการในระดับสูงและเปนผูมีจริยธรรม 

  4. เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นไดเปด

สอนข้ันปริญญาตรี โดยมีผลงานจัดโดยคณะกรรมการจากภาควิชาตางๆ 

  5. เพ่ือสงเสริมหลักสูตรท่ีประกอบดวยสาขาตางๆ จัดโดยคณะกรรมการจากภาควิชาตางๆ 

  6. เพ่ือสงเสริมหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะของสถาบันท่ีตั้งข้ึนเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  7. เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตอาจารยมหาวิทยาลัยและนักวิชาการชั้นสูงข้ัน

บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ

ประเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 5-9) ไดกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียน

ทุกคนวามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาเปนผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 ในดานของจุดมุงหมายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายไว

ดังนี้คือ มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ใหมีความชํานาญมากยิ่งข้ึนมุง

สรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะการคนควาวิจัย และพัฒนาองคความรู  

เปนการศึกษาท่ีมุงเนนเรื่องวิชาชีพโดยเฉพาะ และเปนการศึกษาท่ีมุงสรางนักวิชาการท่ีมีความสามารถในทาง

วิชาการในระดับสูง เพ่ือเปนผูนําทางวิชาการในสาขาของตนเอง (วิจิตร ศรีสอาน, 2525 : 2 -17) 

 จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 54) กลาววา ลักษณะสําคัญของบัณฑิต คือ สามารถใชความสามารถของตนให

เกิดประโยชนในสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม ไดใชกระบวนการทางธุรกิจเปนประโยชน

โดยไมตกเปนทาสของระบบธุรกิจไมถูกกระแสวัตถุนิยม บริโภค และการแขงขันมากํากับชีวิตของตนในฐานะบัณฑิต
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โดยยังคงรักษาจุดยืนของความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพไวได ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะ

ของอดุลย วิรยเวชกุล (2541 : 14) ท่ีไดใหความเห็นวา คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตท่ีผานการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาตางๆ ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีความกระตือรือรนและความสนใจใฝรู

อยางตอเนื่อง ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ความสามารถในการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการสอน ความสามารถเชิงวิจารณบนพ้ืนฐานวิชาการ

และเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงวิกฤต และการคิดเชิงสรางสรรค ความรอบรูในศาสตรอ่ืนๆ และความรูท่ัวไป

เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปนทีม มีคุณธรรม วัฒนธรรม และอารยธรรม  

 จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 53-56) ไดจัดกลุมของคุณสมบัติของบัณฑิตไวดังนี้ 

  1. กลุมคุณลักษณะดานวิชาชีพ หมายถึงความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพแตละวิชาชีพก็ยอมมีความแตกตางกันได โดยท่ีบางวิชาชีพมีการรับรองตามกฎหมาย ใหมีสิทธิเพ่ิมเติม

เปนพิเศษเหนือประชาชนท่ัวไป ขอกําหนดดานวิชาชีพจึงเปนขอกําหนดท่ีพึงในการรับสิทธิตามกฎหมายจากรัฐ ซ่ึง

สวนใหญรัฐจะมอบหมายใหวงการวิชาชีพนั้นๆ ดูแลกันเอง โดยดูวามีความรู 

  2. กลุมความเปนนักวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการหาความรูเพ่ิมเติมและคงความเปน

นักวิชาการไวตลอดไป ท้ังนี้ตองมีนิสัยใฝรูกํากับอยูดวย จึงจะสามารถเปนนักวิชาการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ส า ร สน เท ศ  คอม พิ ว เ ต อร แ ล ะ อิน เ ต อร เ น็ ต  น อก จ า กนี้ นั ก วิ ช า ก า ร ยั ง มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ  ห รื อ ศี ล  

ของนักวิชาการอันพึงรักษา ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ไมกลาวเท็จ ไมเอาสมบัติของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทรัพยสินทางปญญามาเปนของตนเอง และใชวิชาการในทางท่ีกอใหเกิดประโยชนไมใชกอใหเปนโทษ หรืออันตราย

ตอสังคม และตอตนเอง 

  3. กลุมกระบวนการความคิด ต้ังแตการมีวิจารณญาณ สามารถตีคาสิ่งตางๆและใชขอมูล

ขอเท็จจริงไดอยางเหมาะสม สามารถคิดเปน 

  4. กลุมกระบวนการความคิด และปรับตนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปโดยมีวิสัยทัศน

และความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนวัตกรรม ความสามารถสรางงานของตนเองไดเรียกวาทําเปนและสามารถแกปญหา

เปน 

  5. กลุมความคิดเปนพลเมืองของประเทศ ภูมิภาคและของโลก โดยมีคานิยมความเชื่อท่ีถูกตองสม

ฐานะท้ังทางดานสังคมและมนุษยธรรม เชนสันติภาพ ความยุติธรรมในสังคม เสรีภาพ เสมอภาค และเอกภาพ อัน

เปนเครื่องกํากับพฤติกรรมใหสามารถใชความรูและสมรรถนะไปในทางท่ีถูกท่ีควร สามารถยืนหยัดในหลักการท่ีพ่ึง

ของสังคมไดกลุมคุณธรรม จริยธรรม ตามสมควรแกฐานะของผูไดรับการศึกษาดี โดยสอดแทรก กํากับอยูใน

พฤติกรรมทุกดาน ท้ังกาย วาจา และใจ 

  โดยท่ีคุณลักษณะของบัณฑิตมีมากมายดานหลายประการ ความสามารถในการเลือกและ 

จัดใหเกิดข้ึนตามท่ีเปนไปก็เปนความหวังอันสูงสุด บัณฑิตในอุดมคติจึงมีความหลากหลายแลวแตสถาบัน 

จะต้ังเปาประสงคไว ความเปนตัวตนของตนเองของบัณฑิตก็เปนคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนั้น ภายในกรอบ

เปาประสงคของสถาบัน บัณฑิตในสถาบันแตละคนตองมีวิสัยทัศนและต้ังเปาประสงคของตนท่ีแตกตางจากผูอ่ืนได 

จุดสําคัญคือความพยายามมุงม่ันไปสูสิ่งท่ีดี ท่ีพึงประสงค คือ ความเปนอิสระของตน พึงตนเองได กังนั้นคุณลักษณะ
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อันพึงประสงคของบัณฑิตจึงหมายถึง คุณภาพตามท่ีผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา วงวิชาการ และสังคม ตั้ง

ความหวังไว  

 สรุปไดวา “การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” คือ การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยผูสําเร็จ

การศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะประกอบดวย

สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะสาขา

วิชาชีพเฉพาะทางใหมีความชํานาญมากข้ึนและมีกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะการคนควาวิจัยและพัฒนาองค

ความรูใหม มุงสรางนักวิชาการท่ีมีความสามารถในทางวิชาการระดับสูงเปนผูนําทางวิชาการในสาขาของตนและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม 
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4. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 รูปแบบการจัดดําเนินงานบัณฑิตศึกษามีการบริหารในรูปของคณะกรรมการมากกวาการดําเนินการโดย

ภาควิชา ฮีส (Heiss.1977 : 65-66) ไดศึกษา พบวา การจัดการบัณฑิตศึกษาโดยใหภาควิชารับผิดชอบท้ังหมดนั้น

กอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญคือ แตละภาควิชาจะเปนวงลอมท่ีแยกตัวเองออกจากกัน และใชความพยายามท่ีจะให

สมาชิกของตนเองแยกตัวออกจากวิชาการสาขาอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนนอกภาคไดซ่ึงในท่ีสุดก็จะ

กลายเปนคนคับแคบในทางวิชาการ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

เ พ่ือตอบสนองการ พัฒนาทอง ถ่ิน” สรุป ได ว า  สถาบันราชภัฏควรจัดรูปแบบองคกรแบบแนวราบ  

Flat Administrative Structure  เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนยอดขณะเดียวกันก็ชวยใหเกิดความคิด

ริเริ่ม ความผูกพัน กับกิจกรรมตางๆของบุคลากร  ทําใหสามารถรวมตัวกันริเริ่มกิจกรรมตามท่ีกลุมเห็นสมควร และ

ยังกอใหเกิดความรูสึกผูกพันซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจรวมกิจกรรมนั้นๆ เปนโปรแกรมวิชา โดยใหผูอํานวยการโปรแกรม

ท่ีมาจากผูรวมงานทําหนาท่ีบริหารงานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณรวมท้ังติดตามประเมินผลงานตาม

วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชานั้นๆ และยังสามารถทําไดหลายโปรแกรมวิชาตามท่ีเห็นวามีความเปนไปได 

 รูปแบบท่ีนาสนใจอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึง เทียนฉาย กีระนันท (2530 : 19-20) ไดเสนอไวในการวิเคราะหการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยวา ในภาวะท่ีทรัพยากรจํากัดเชนนี้นาจะไดพิจารณาถึงความพรอม

ของสถาบันหลายๆสถาบันรวมกัน กลาวคือ สถาบันใดสถาบันหนึ่งอาจไมพรอมในการจัดบัณฑิตศึกษาสาขาหนึ่ง  

แตเปนไปไดวาหากรวมมือกันหลายๆ สถาบันแลวอาจพรอมหรือพรอมมากข้ึนในการจัดการศึกษาสาขานั้นท้ังนี ้

อาจนําไปสูโครงการรวม (join venture) ในระหวางสถาบันผูผลิตได ดังเชน ความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เปนตน 

 การจัดดํา เนินงานบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย มีรูปแบบดําเนินการแตกตางกันไปซ่ึงจําแนก 

ไดเปน 4 รูปแบบดังนี้  

 1. การจัดดําเนินงานในรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย 

   การจัดตั้งเปนบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยไดแก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือเทียบเทาคณบดีและ/หรือผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาท่ี

เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับคณะวิชาท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาควบคุมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหอยูในมาตรฐานเดียวกันและใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย สายงานของบัณฑิตวิทยาลัย

สวนใหญจะประกอบดวย สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะแบงสายงานเปนงานบริการการศึกษา และ /หรือ งาน

วิชาการ และงานธุรการ สวนงานสอนนั้นดําเนินการโดยภาควิชาท่ีมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 2. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันเฉพาะทาง 

   การจัดดําเนินงานรูปแบบนี้ มีการจัดตั้ ง เปนสถาบันคลายมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทากรม  

สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันมีภารกิจทางการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและใหบริการทางสถาบันทําหนาท่ีและ

รับผิดชอบในการประสานงานการบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล การคลัง การพัสดุและซอมบํารุง งานสาร

บรรณ  การใหบริการดานการศึกษา ดานโสตทัศนูปกรณ และการใหบริการตางๆ แกคณะ/สํานัก ตลอดจนการ
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ควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบของทางราชการอีกสวนหนึ่งดวย ผูบริหารสถาบันไดแก อธิการบดี และ

รองอธิการบดีฝายตางๆ สถาบันซ่ึงดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

 3. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันนานาชาติ 

   สถาบันนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการอํานวยการสถาบันซ่ึงประกอบดวย

บุคคลสัญชาติตางๆ ทําหนาท่ีรับผิดชอบกําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย สถาบัน

ซ่ึงดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแกสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

 4. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันอิสระภายในมหาวิทยาลัย 

   การจัดเปนหนวยงานอิสระในรูปแบบของสถาบันภายในมหาวิทยาลัย จะมีการบริหารงานอยางมีอิสระ

มาก ไมตองอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวสูง การบริหารงานจัดในรูป

ของคณะกรรมการ สถาบันซ่ึงดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

   หลักการท่ัวไปในการจัดดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะอนุกรรมการจะพิจารณา

ความเหมาะสมเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบปด ทบวงมหาวิทยาลัย (2529 : 

18-19) ไดใหขอเสนอแนะซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปอาจนําไปใชเปนแนวทางไดดังนี้ 

   1. การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตองเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ และตรงกับความตองการอัน

จําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

   2. วิธีการจัดการศึกษา จะตองเนนการปะทะสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนโดยสมํ่าเสมอ 

   3. การจัดระบบหองสมุด และหองปฏิบัติการเพ่ือการศึกษาคนควาและวิจัยจะตองจัดใหไดเพียงพอกับ

เกณฑมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

   4. วิธีการรับเขาศึกษา ตองใชวิธีรับโดยใชเกณฑความสามารถทางสติปญญาเพ่ือประสิทธิภาพและ

คุณภาพการศึกษา 

   5. งบประมาณท่ีใชเพ่ือการจัดการศึกษา สาขาวิชาใดก็ตามจะตองจัดในลักษณะพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุด 

โดยไมเปนภาระงบประมาณแผนดิน และมีแผนใชจายท่ีแสดงใหเห็นขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการเงินใน

ระยะยาว 

   6. สถาบันท่ีเปดสอนบัณฑิตศึกษา จะตองมีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ และมีประสบการณทางวิชาการ 

ท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยในการนี้จะตองใชอาจารยพิเศษใหนอยท่ีสุด เพราะการใช

อาจารยพิเศษท่ีเปนอาจารยประจําสถาบันอ่ืน อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   7. กอนการดําเนินการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบใด จะตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษา

ในลักษณะนั้นๆ เสียกอนวาไดผลดีหรือไม เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบใหเหมาะสมกอนการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

   8. หลักเกณฑและวิธีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

ทบวงมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดดําเนินงานบัณฑิตศึกษาจะตองมีการดําเนินการใหครบระบบท้ังในดานการวาง

แผนการดําเนินงานลวงหนาอยางชัดเจน การจัดองคการรับผิดชอบและกําหนดอํานาจหนาท่ีของฝายตางๆ 
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ท่ีเก่ียวของ การอํานวยการใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การบริหารบุคลากรวิชาการและบุคลากรฝาย

สนับสนุนวิชาการประสานกับคณะวิชา ภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมการจัดงบประมาณและ

ทรัพยากรในลักษณะพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุด ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงาน

ใหผูเก่ียวของทราบเปนระยะๆ 

 สรุปไดวา “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” คือ สถาบันราชภัฏควรจัดรูปแบบองคกรแบบ

แนวราบ Flat Administrative Structure”  เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนยอดขณะเดียวกันก็ชวยให

เกิดความคิดริเริ่ม ความผูกพัน กับกิจกรรมตางๆของบุคลากร  ทําใหสามารถรวมตัวกันริเริ่มกิจกรรมตามท่ีกลุม

เห็นสมควร และยังกอใหเกิดความรูสึกผูกพันซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงการจัดดําเนินงานบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย  

มีรูปแบบดําเนินการแตกตางกันไปซ่ึงจําแนกไดเปน 4 รูปแบบดังนี้ 

1. การจัดดําเนินงานในรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันเฉพาะทาง การจัดดําเนินงานรูปแบบนี้มีการจัดตั้งเปนสถาบันคลาย

มหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันมีภารกิจทางการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและ

ใหบริการทางสถาบัน 

 3. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันนานาชาติ บริหารงานโดยคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน 

ซ่ึงประกอบดวยบุคคลสัญชาติตางๆ ทําหนาท่ีรับผิดชอบกําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม

นโยบาย 

 4. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันอิสระภายในมหาวิทยาลัย จัดเปนหนวยงานอิสระในรูปแบบของ

สถาบันภายในมหาวิทยาลัย จะมีการบริหารงานอยางมีอิสระมาก ไมตองอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย  

ทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวสูง การบริหารงานจัดในรูปของคณะกรรมการ 
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5. การคํานวณและการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

 การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ท่ีคณะเปด

สอนท้ังภาคตนและภาคปลายของปการศึกษานั้นๆ โดยมีข้ันตอนและการใชสูตรในการคํานวณดังนี้  

 

 5.1จํานวนหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour = SCH) คํานวณโดยสูตร 

 

 

 

 

5.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student = FTES) คํานวณโดยสูตร  

FTES ในภาคการศึกษา 

 

  ระดับปริญญาตร ี

 

ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

 

 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

FTES ในปการศึกษา  

  ระดับปริญญาตร ี      

 

 

ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

 

 

          ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

5.3 การปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตเปนระดับปริญญาตรี 

  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา หรือ (Full Time Equivalent Student = FTES) เปนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและนักศึกษานอกเวลา

ท่ีไดปรับจํ านวนนักศึกษาเต็ม เวลาให เปนระดับปริญญาตรี เ พ่ือใหอยู ในหนวยวัด  (SCALE) เ ดียว กัน 

 ดังตารางตอไปนี้ 

     SCH = จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบยีนในรายวชิาหนึง่ × จํานวนหนวยกิตของรายวชิานั้น 

     FTES =SCH/18 

 

 

     FTES =SCH/12 

     FTES =SCH/36 

     FTES =SCH/24 

     FTES =SCH/36 

     FTES =SCH/12 
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 ตารางท่ี 1 การปรับคา FTES ของ สกอ. ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกันกับ 

FTES ระดับปริญญาตรี 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตร ี

2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปรญิญาตร ี

3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบัณฑติศึกษา 

4.กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร FTES ระดับบัณฑิต × 1.5 = FTES ระดับปรญิญาตร ี

 

 สรุปไดวา “การคํานวณและการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา” คือ การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา 

คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ท่ีคณะเปดสอนท้ังภาคตนและภาคปลายของป

การศึกษานั้นๆ โดยมีข้ันตอนและการใชสูตรในการคํานวณดังนี้ 

1. การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา  

ระดับปริญญาตรี   

 FTES (ภาคการศึกษา)   =  SCH/18  FTES (ปการศึกษา)   =  SCH/36 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

 FTES (ภาคการศึกษา)   =  SCH/12  FTES (ปการศึกษา)   =  SCH/36 
 

2. การปรับคา FTES ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES 

ระดับปริญญาตรี โดยใชเกณฑของ สมศ. อางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตร ี

2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปรญิญาตร ี

3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบัณฑติศึกษา 

4.กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร FTES ระดับบัณฑิต × 1.5 = FTES ระดับปรญิญาตร ี
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6. งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2557) รายงานการวิเคราะห เรื่อง นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ จํานวน 

13,457 คน เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 10,158 คน คิดเปนรอยละ 75.48 เปน

นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ภ า ค พิ เ ศ ษ  จํ า น ว น  2,295 ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  1 7 . 0 6  

เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 958 คน คิดเปนรอยละ 7.12 และเปนนักศึกษาเต็ม

เวลาระดับบัณฑิตภาคปกติ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 0.34 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2556) รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระ

งานสอนของอาจารย  ปการศึกษา 2555 พบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ท้ังสิ้น 21,479.35 FTES คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากท่ีสุด คือ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 6,545.22 FTES รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 4,434.45 FTES 

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3,544.30 FTES คณะศิลปะศาสตรประยุกต จํานวน 2,437.86 FTES  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 1,587.23 FTES คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จํานวน 

1,474.93 FTES คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ จํานวน 637.36 FTES คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 

590.76 FTES คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 170.30 FTES และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิริน

ธร ไทย-เยอรมัน จํานวน 56.94 FTES ตามลําดับ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2556) รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2555 

พบวา ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท้ังสิ้น 36,918.62 FTES วิทยา

เขตหาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 19,031.23 FTES ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสูงกวาวิทยาเขตอ่ืนๆ 

รองลงมา คือ วิทยาเขตปตตานี มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 9,857.07 FTES วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา 3,213.54 FTES วิทยาเขตตรัง 2,601.53 FTES และวิทยาเขตภูเก็ต 2,215.25 FTES ตามลําดับ 

เม่ือดูขอมูลรายคณะ พบวา คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร เทากับ 4,514.29 

FTES รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 3,197.31 FTES คณะศิลปะศาสตร เทากับ 

3,073.80 FTES คณะวิศวกรรมศาสตร เทากับ 2,847.37 และคณะวิทยาการจัดการ เทากับ 2,750.83 FTES 

ตามลําดับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

ปการศึกษา 2553 พบวา ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใหบริการสอนแก

นักศึกษาคิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ 11,462.32 FTES จําแนกเปนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ ภาคปกติ 

9,589.49 FTES คิดเปนรอยละ 83.66 นักศึกษาเต็มเวลาสุทธิภาคสมทบ 1,872.84 FTES คิดเปนรอยละ 16.34 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า สุ ท ธิ  จํ า แ น ก ต า ม ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว า 

 มีนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 8,962.25 FTES คิดเปนรอยละ 78.19 เปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ 

1,117.50 FTES คิดเปนรอยละ 9.75 เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคปกติ 627.24 

FTES คิดเปนรอยละ 5.47 และเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 755.34 FTES คิดเปนรอยละ 6.59 
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 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2554 พบวา  

ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท้ังสิ้น 13,637.90 FTES แบงเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 12,892.56 FTES และระดับบัณฑิตศึกษา 745.34 FTES คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามาก

ท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2,405.76 FTES รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2,333.01 FTES และ

คณะอักษรศาสตร จํานวน 2,127.78 FTES สวนคณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลานอยท่ีสุด คือ คณะวิทยาการ

จัดการ จํานวน 256.77 FTES 

สรุปไดวา “งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ” คือ จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ พบวา มีจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและจํานวนนักศึกษาหัวจริง

มากท่ีสุด จากการท้ัง 4 งานวิจัยท่ีไดนํามาศึกษา และรองลงมาจะเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในจํานวนท่ีลดลงไปในทางเดียวกัน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ข้ันตอนการทําวิจัย 

 1.1 แหลงขอมูลท่ีศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือ ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1,2 และ 3 ประจําปการศึกษา 2561 ตามระบบฐานขอมูลนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน ของกองบริการการศึกษา  

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของข้ันตอนท่ีศึกษา 

แบบบันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน พรอมนํามา

เก็บรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนเรียนจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาท่ี

เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาท่ีใหบริการงานสอนในปการศึกษา 2561 จากระบบทะเบียนนักศึกษาของกอง

บริการการศึกษาดังนี้ 

  2.1.1. จําแนกตามระดับการศึกษาเปนระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.1.2. จําแนกตามภาคการศึกษา 

  2.1.3. จําแนกตามคณะ/หมูวิชา ท่ีเปดบริการการสอน และคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

  2.1.4. จําแนกตามรายวิชาท่ีเปดสอน 

  2.1.5. จําแนกตามหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 1.3.2 การตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของขอมูล ดังนี้ 

   2.2.1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และลงรหัสขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft 

Excel for Windows  

  2.2.2. สรางตารางประกอบการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคา FTES ของแตละคณะตอป

การศึกษา ตอภาคการศึกษา และตอสาขาวิชา 

 1.3.3 จัดประชุมหารือแสดงความคิดเห็นรวมกันในการตรวจสอบขอมูล/รายวิชาท่ีนักศึกษาได

ลงทะเบียนเรียนรวมกับทางคณะท้ัง 7 คณะ, กองบริการศึกษา และผูวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและตรงกับ

การจัดรายวิชาของทางคณะและกองบริการการศึกษา 

1.4 การวิเคราะหขอมูล 

1.4.1 หาจํานวนหนวยกิตนักศึกษาในแตละรายวิชา ใหนําจํานวนนักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละ

รายวิชา คูณกับจํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในแตละรายวิชา จะไดคาจํานวนหนวยกิตนักศึกษา 

ของแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาคณะตางๆ มาลงทะเบียนเรียน 
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SCH = ∑
=

n

i
ii sC

1

 

  เม่ือ Ci = จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา 

   Si = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละวิชา 

   I = รายวิชาท่ี I  =  1, 2, ........., n 

   N = จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 

 1.4.2 การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา 

          

         1.4.3 การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. ใชสูตรคํานวณ 

ดังนี ้

 -     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา 

 

 

1.4.4 การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 -  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา 

     

         การปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตเปนระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา หรือ (Full Time Equivalent Student = FTES) เปนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและนักศึกษานอกเวลาท่ีได

ปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาใหเปนระดับปริญญาตรีเพ่ือใหอยูในหนวยวัด (SCALE) เดียวกันดังตารางตอไปนี้ 

 

     FTES =SCH/18      FTES =SCH/36 

     FTES =SCH/12      FTES =SCH/24 

     FTES =SCH/12      FTES =SCH/36 
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ตารางท่ี 1 การปรับคา FTES ของ สกอ. ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก

ใหเปนหนวยวัดเดียวกันกับ FTES ระดับปริญญาตรี 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตร ี

2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปรญิญาตร ี

3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบัณฑติศึกษา 
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บทที่ 4 

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

ผลการวิจัย 

 การวิ เคราะหนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําปการศึกษา  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 

 การวิเคราะหขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.และ

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1. จํานวนนักศึกษาหัวจริงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

และระดับบัณฑิตศึกษา 

3. สัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา

ตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

      1. ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาหัวจริงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

และระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะ (Student by head count) 

      ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาหัวจริง ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. จําแนกตามคณะ  

คณะ จํานวนนักศึกษาหัวจริง 

คณะครุศาสตร 123 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 210 

คณะวิทยาการจัดการ 846 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 75 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 128 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 781 

รวมท้ังสิ้น 2,163 
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       2. ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี  

ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา  

    2.1.1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตร ีภาค กศ.ปป. จําแนกตามคณะ 

ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. 

คณะ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

คณะครุศาสตร 142.89 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 281.81 

คณะวิทยาการจัดการ 545.67 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 115.70 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 16.33 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 140.22 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 336.70 

รวมท้ังสิ้น 1,579.31 
           

 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงครามมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตร ี

ภาค กศ.ปป.  โดยเฉลี่ยท้ังสิ้น 1,579.31 FTES   

 

 

รูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาตร ี

ภาค กศ.ปป. โดยเฉลี่ยท้ังสิ้น 1,579.31 FTES  จากตารางท่ี 4  จะเห็นวา คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามาก

ท่ีสุด ไดแก คณะวิทยาการจัดการ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 545.67 FTES  รองลงมา ไดแก  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 336.70 FTES  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 281.81 FTES คณะครุศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  

56.17 

12.75 
23.05 

0 3.06 5.5 

45.7 

คคศ. คมส. ควจ. ควท. คทก. คทอ. วจท. 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี 

ภาค กศ.ปป. 
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เทากับ 142.89 FTES คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 140.22 FTES  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 115.70 FTES และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แ ล ะ อ า ห า ร  จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า  เ ท า กั บ  1 6 . 3 3  FTES ต า ม ลํ า ดั บ  

 

ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา  จําแนกตามคณะ 

          ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงครามมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา    

โดยเฉลี่ยท้ังสิ้น 146.23 FTES   

คณะ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

คณะครุศาสตร 56.17 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.75 

คณะวิทยาการจัดการ 23.05 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3.06 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.50 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 45.70 

รวมท้ังสิ้น 146.23 

  

 

รูปภาพท่ี 4 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉลี่ยท้ังสิ้น 146.23 FTES จากตารางท่ี 5  จะเห็นวา คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากท่ีสุด ไดแก  

คณะครุศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 56.17 FTES  รองลงมา ไดแก วิทยาลัยการจัดการและ 

พัฒนาทองถ่ิน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 45.70 FTES  คณะวิทยาการจัดการ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

56.17 

12.75 

23.05 

0 3.06 
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45.7 

คคศ. คมส. ควจ. ควท. คทก. คทอ. วจท. 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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เทากับ 23.05 FTES คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 12.75 FTES  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 5.50 FTES คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า  เ ท า กั บ  3 . 0 6  FTES ต า ม ลํ า ดั บ  
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       3. ผลการวิเคราะหสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางท่ี 6 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. จําแนกตามสัดสวน 

การใหบริการการสอน 

คณะ ในคณะ ตางคณะ 

FTES รอยละ FTES รอยละ 

คณะครุศาสตร 112.24 9.16 30.58 8.63 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 131.14 10.71 150.67 42.52 

คณะวิทยาการจัดการ 538.42 43.95 7.25 2.05 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8.56 0.70 107.14 30.24 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1.48 0.12 14.92 4.21 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 122.64 10.01 17.58 4.96 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 310.53 25.35 26.17 7.39 

รวมท้ังสิ้น 1,225.00 100.00 354.31 100.00 

 

1) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะตนเอง 

จากตารางท่ี 6 จะเห็นวา การบริการการสอนแกนักศึกษาสัง กัดคณะตนเองมากท่ีสุด ไดแก  

คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 538.42 FTES  คิดเปนรอยละ 43.95 รองลงมา ไดแก 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 310.53 FTES  คิดเปนรอยละ 25.35

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 131.14 FTES คิดเปนรอยละ 10.71 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 122.64 FTES คิดเปนรอยละ 10.01  

คณะครุศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 112.24 FTES  คิดเปนรอยละ 9.16 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีคิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 8.56 FTES  คิดเปนรอยละ 0.70 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 1.48 FTES  คิดเปนรอยละ 0.12 ตามลําดับ 
 

2) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืน 

การบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืนมากท่ีสุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 150.67 FTES  คิดเปนรอยละ 42.52 รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 107.14 FTES  คิดเปนรอยละ 30.24  คณะครุศาสตร คิดเปน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 30.58 FTES  คิดเปนรอยละ 8.63  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน คิดเปน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 26.17  FTES  คิดเปนรอยละ 7.39  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทองถ่ิน คิดเปน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 17.58  FTES  คิดเปนรอยละ 4.96  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิดเปน
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 14.92  FTES  คิดเปนรอยละ 4.21 และ คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา 7.25  FTES  คิดเปนรอยละ 2.05 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสัดสวนการใหบริการการสอน 

คณะ ในคณะ ตางคณะ 

FTES รอยละ FTES รอยละ 

คณะครุศาสตร 56.04 42.12 0.13 0.96 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00 12.75 96.76 

คณะวิทยาการจัดการ 23.05 17.32 0.00 0.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3.06 2.30 0.00 0.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.50 4.13 0.00 0.00 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 45.40 34.12 0.30 2.28 

รวมท้ังสิ้น 133.05 100.00 13.18 100.00 

 

1) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะตนเอง 

จากตารางท่ี  7 จะเห็นวาการบริการการสอนแกนักศึกษาสัง กัดคณะตนเองมากท่ีสุด ไดแก  

คณะครุศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 56.04 FTES  คิดเปนรอยละ 42.12 รองลงมา ไดแก วิทยาลัย

การจัดการและพัฒนาทองถ่ิน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 45.40 FTES คิดเปนรอยละ 34.12 

คณะวิทยาการจัดการ  คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 23.05  FTES คิดเปนรอยละ 17.32 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 5.50 FTES คิดเปนรอยละ 4.13  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 3.06 FTES คิดเปนรอยละ 2.30 

ตามลําดับ 
 

2) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืน 

การบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืนมากท่ีสุด ไดแก  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 12.75 FTES  คิดเปนรอยละ 96.76 รองลงมา ไดแก วิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาทองถ่ิน  คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 0.30 FTES  คิดเปนรอยละ 2.28  และ คณะครุศาสตร คิดเปน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 0.13 FTES  คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

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

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และสัดสวนการใหบริการ

การสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.และระดับบัณฑิตศึกษาของแตคณะ  

ประจําปการศึกษา  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย   

1. จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ภ า ค  ก ศ . ป ป .  แ ล ะ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ 
 

1.1  ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาท่ีเปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ  1,579.31 FTES  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ 545.67 FTES   

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 336.70 FTES  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 281.81 FTES  

คณะครุศาสตร 142.89 FTES คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 140.22 FTES คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

115.70 FTES และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 16.33 FTES  
 

1.2  ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาท่ีเปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลา (FTES) เทากับ 146.23 FTES ไดแก คณะครุศาสตร 56.17 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

45.70 FTES  คณะวิทยาการจัดการ 23.05 FTES คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.75 FTES  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.50 FTES และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3.06 FTES  

 

2. สัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

และระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ 

2.1 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตาม

รายวิชาท่ีเปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอน

ภายในคณะ  คิดเปนรอยละ 77.57  ตางคณะ  คิดเปนรอยละ 22.43  
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2.2 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตาม

รายวิชาท่ีเปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะ   

คิดเปนรอยละ 90.98  ตางคณะ  คิดเปนรอยละ 9.02  

อภิปรายผล   

1 . จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ภ า ค  ก ศ . ป ป .  แ ล ะ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวา  ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา ในปการศึกษา 2561 ท้ังหมดเทากับ 1,725.54 FTSE ซ่ึงจําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.  

เทากับ 1,579.31 FTES และนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา  เทากับ 146.23 FTES  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) พบวา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2554 มีจํานวน

นักศึกษาต็มเวลาท้ังสิ้น 13,637.90 FETS แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12,892.56 FTES และระดับ

บัณฑิตศึกษา 745.34 FTES คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 

2,405.76 FTES รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2,333.01 FTES และคณะอักษรศาสตร จํานวน 

2,127.78 FTES สวนคณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลานอยท่ีสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 256.77 

FTES และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2557)  พบวา มีจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คิดเปนรอยละ 75.48  เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 

รอยละ 17.06 เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 7.12 และเปนนักศึกษาเต็มเวลา

ระดับบัณฑิตภาคปกติ รอยละ 0.34 ตามลําดับ 

2. สัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ

ระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวา ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสัดสวนการ

ใหบริการการสอนภายในและตางคณะระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป.  ท้ังหมด เทากับ 1,579.31 FTES   

โดยจําแนกเปนสัดสวนการบริการสอนภายในคณะ เทากับ 1,225 FTES และการบริการสอนตางคณะ เทากับ 

354.31 FTES  ซ่ึงคณะท่ีมีสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะมากท่ีสุดไดแก คณะวิทยาการจัดการ 

538.42 FTES และคณะท่ีนอยท่ีสุด ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เทากับ 1.48 FTES  คณะท่ีมี

สัดสวนการใหบริการการสอนตางคณะมากท่ีสุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 150.67 
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FTES และคณะท่ีนอยท่ีสุด ไดแก คณะวิทยาการจัดการ เทากับ 7.25 FTES  และ สัดสวนการใหบริการการ

สอนภายในคณะและตางคณะในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังหมด เทากับ 146.23 FTES  โดยจําแนกเปนเปน

สัดสวนการบริการสอนภายในคณะ เทากับ 133.05 FTES และการบริการสอนตางคณะ เทากับ 13.18 FTES  

ซ่ึงคณะท่ีมีสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะมากท่ีสุดไดแก คณะครุศาสตร 56.04 FTES โดยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีสัดสวนการบริการการสอนในคณะ  คณะท่ีมีสัดสวนการใหบริการการสอนตาง

คณะมากท่ีสุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 12.75 FTES และคณะท่ีนอยท่ีสุด ไดแก 

คณะครุศาสตร เทากับ 0.13 FTES ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

(2554) พบวา ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใหบริการสอนแกนักศึกษา

คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ 11,462.32 FTES จําแนกเปนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ ภาคปกติ 

9,589.49 FTES คิดเปนรอยละ 83.66 นักศึกษาเต็มเวลาสุทธิภาคสมทบ 1,872.84 FTES คิดเปนรอยละ 

16.34 เม่ือพิจารณาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีนักศึกษาปริญญาตรี 

ภาคปกติ 8,962.25 FTES คิดเปนรอยละ 78.19 เปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ 1,117.50 FTES  

คิดเปนรอยละ 9.75 เปนนักศึกษาเต็มเวลาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคปกติ 627.24 FTES  

คิดเปนรอยละ 5.47 และเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 755.34 FTES คิดเปนรอยละ 6.59 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. 

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

จากผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561  พบวา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท้ังในระดับปริญญาตรี  

ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา  มีแนวโนมลดลงกวาปท่ีผานมา ดังนั้น ผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของ 

สามารถนําขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาของแตละคณะไปเปนขอมูลพ้ืนฐานหรือขอมูลประกอบ การ

พิจารณาการกําหนดนโยบายและแผนงาน การวิเคราะห การตัดสินใจ การกําหนดทิศทางและนโยบายการ

ดําเนินงานของผูบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการศึกษา

เพ่ิมเติมหรือตอยอดการศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาวิเคราะหแนวโนมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี  

ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยางนอย 3 ปยอนหลัง เพ่ือให

ทราบทิศทางการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ของแตละระดับการศึกษา ซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษา สามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และปรับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
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ช่ือ-นามสกุล    : นางสาวณัฐธิดา  สีแตง 

ตําแหนง    : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย   : กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

ระดับการศึกษา     : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  

                             คณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

      คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานท่ีติดตอ    :  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  กองนโยบายและแผน 

หมายเลขโทรศัพท 055 - 267119 

หมายเลขโทรสาร  055 - 267119 

e – mail  : natthida.se@gmail.com 
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