
 

 

รายงานวจัิยสถาบนั 

 

เรื่อง 

รายงานการวเิคราะห 

สถานภาพของนักศกึษาแรกเขา  ภาคปกติ 

ปการศกึษา 2558 

 

 

เพ็ญพักตร  ราวลิ  และคณะ 

 

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ 2559 
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คํานํา 

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

 

รายงานการวเิคราะหสถานภาพของนักศกึษาแรกเขา ภาคปกติ  ปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม  เปนการวจัิยสถาบันที่ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ ของนักศึกษาใหม  

กอนที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย

การรับนักศึกษาและเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา   การวางแผนและกําหนดนโยบายในการผลิต

บัณฑิต การวางแผนเพื่อการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับภูมิลําเนาของนักศึกษา  การวางแผนพัฒนา

ทางดานวิชาการ  การบริการทางวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเปน

ขอมูลเบื้องตนสําหรับการวจัิยเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยในโอกาสตอไป 

  

    

 

         เพ็ญพักตร   ราวลิ 

         อัมพร  สัตยประกอบ 

         กองบรกิารการศกึษา 

        มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   
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ชื่องานวจัิย รายงานการวเิคราะหสถานภาพของนักศึกษาแรกเขา  ภาคปกต ิ  

ปการศึกษา 2558 

ปท่ีทําการวิจัย  2559 

ชื่อผูวจัิย  เพ็ญพักตร  ราวลิ  และคณะ 

  

บทสรุปผูบรหิาร 

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

 

รายงานการวเิคราะหสถานภาพของนักศกึษาแรกเขา ภาคปกต ิ ปการศกึษา 2558   

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม  มวีัตถุประสงเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของนักศกึษา

แรกเขา  โดยขอมูลไดจากการบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวผานแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิส จากนักศกึษา

ทัง้หมด  3,679  คน ผลการวจัิยสรุปไดดังนี้ 

1.  ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558  สวนใหญเปนเพศหญงิ  มจํีานวน  2,288  คน 

คดิเปนรอยละ  62.19  เพศชาย  มจํีานวน 1,391  คน คดิเปนรอยละ  37.81  มอีายุเฉลี่ย 19.05 ป สวน

ใหญมอีายุอยูในชวง 17-19 ป  ถงึรอยละ 78.99  รองลงมารอยละ  20.98 มอีายุ  20  ปขึ้นไป  

นับถอืศาสนาพุทธ  คดิเปนรอยละ  98.91  รองลงมานับถอืศาสนาครสิต  คดิเปนรอยละ  0.98  และรอย

ละ  0.11  นับถอืศาสนาอสิราม มเีช้ือชาตไิทยคดิเปนรอยละ  99.92  มนัีกศกึาสวนนอยที่มเีช้ือชาตอิื่น ๆ 

คดิเปนรอยละ  0.08  สวนใหญมภูีมลิําเนาอยูจังหวัดพิษณุโลก  คดิเปนรอยละ 40.85 รองลงมาจังหวัด

สุโขทัย  คดิเปนรอยละ 19.76  รองลงมาจังหวัดพจิิตร  คดิเปนรอยละ 16.28  รองลงมาจังหวัดเพชรบูรณ  

คดิเปนรอยละ 9.32  และจังหวัดอื่น ๆ คดิเปนรอยละ 13.78   

2.  ขอมูลทางดานการศึกษา 

นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558 สวนใหญเปนนักศึกษาที่รับเขาประเภทรอบทั่วไป  1,779  คน  คดิเปน

รอยละ  48.36 รองลงมา ประเภทโควตาจํานวน  1,663  คน  คดิเปนรอยละ  45.20  และประเภท 

Admission   237  คน  คดิเปนรอยละ  6.44  รอยละ  85.16  จบการศกึษาจากโรงเรยีน  รองลงมารอยละ  

14.84  จบการศกึษาจากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ  กอนเขาศกึษาทีม่หาวทิยาลัยสวนใหญมเีกรดเฉลี่ยอยู

ในชวง  2.51 – 3.00 คดิเปนรอยละ 35.77  รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวง  3.01 – 3.50  
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คดิเปนรอยละ 28.30 รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวง  2.00 – 2.50 คดิเปนรอยละ 21.66  รองลงมาเกรด

เฉลี่ยอยูในชวง  3.51 ขึ้นไป  คดิเปนรอยละ 7.96  รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวงนอยกวา 2.00 คดิเปน

รอยละ 4.10 และไมระบุเกรด  คดิเปนรอยละ 2.20 

3.  ขอมูลรายละเอยีดที่อยู 

นักศกึษาสวนใหญมทีี่อยูตามทะเบยีนบานอยูในจังหวัดพษิณุโลก  คดิเปนรอยละ 40.85 รองลงมา

จังหวัดสุโขทัย  คดิเปนรอยละ  19.76  รองลงมาจังหวัดพจิิตร คดิเปนรอยละ  16.28 

4.  ขอมูลผูปกครอง 

ผูปกครองนักศกึษาแรกเขาสวนใหญมี บดิา – มารดา เปนผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  85.89  

ไมใชบดิา – มารดาเปนผูปกครอง คดิเปนรอยละ 13.54  ไมระบุผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  0.57  สวน

ใหญผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย,ธุรกจิสวนตัวและอาชีพอสิระ/รับจาง มจํีานวน 1,352 คน  คดิเปน

รอยละ  36.75 รองลงมา อาชีพเกษตร,ประมง  1,187  คน  คดิเปนรอยละ  32.26  อาชีพรับราชการ  

381 คน  คดิเปนรอยละ  10.36  อาชีพอื่นๆ  219  คน  คดิเปนรอยละ  5.95  ไมระบุอาชีพ  185  คน  คดิ

เปนรอยละ  5.03  อาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน/ลูกจางหนวยงานเอกชน  159  คน คดิเปนรอยละ  

4.32  อาชีพพนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ 97  คน  คิดเปนรอยละ  2.64  ไมมเีงินได  65  

คน  คดิเปนรอยละ  1.77  อาชีพรัฐวสิาหกจิ  34  คน  คดิเปนรอยละ  0.92  ตามลําดับ  สวนใหญ

ผูปกครองผูปกครองมรีายได   < 150,000 บาทตอปม ี 1,856  คดิเปนรอยละ  50.45  ผูปกครองมรีายได   

150,000 - 300,000 บาทตอปม ี 781 คน   คดิเปนรอยละ  21.23  ผูปกครองมีรายได   >  300,000 

บาทตอป  ม ี 214  คน  คดิเปนรอยละ  5.82  ผูปกครองไมมรีายไดมี 207  คน  คิดเปนรอยละ  5.63  ไม

ระบุรายไดผูปกครอง 621  คน  คดิเปนรอยละ  16.88  ตามลําดับ 
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กติติกรรมประกาศ 

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

 

การวจัิย  เรื่อง  รายงานการวเิคราะหสถานภาพของนักศึกษาแรกเขา ภาคปกต ิ  

ปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ไดรับการพจิารณาจากมหาวทิยาลัยซึ่งได

จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวจัิยสถาบันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมแีนวทางสนับสนุน

งานวจัิยเพื่อสงเสรมิใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย  ไดมีการศกึษาเกี่ยวกับสถาบนัใหเกดิการพัฒนาและเปน

ชองทางในการสื่อสารพรอมนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการวจัิยสถาบันที่เปนประโยชนของแตละ

หนวยงานในสังกัด 

ทัง้นี้  ผูจัดทําขอขอบพระคุณมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม อาจารย ผูอํานวยการกองบรกิาร

การศกึษาที่ไดมอบหมายงานวจัิยฉบับนี้และใหการปรกึษาในการจัดทําอยางดยีิ่ง 

สุดทายนี้ตองขอขอบพระคุณนักศกึษาใหมระดับปรญิญาตร ีภาคปกต ิปการศกึษา 2558 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม ที่ไดกรุณาบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวผานแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิส 

จนสามารถทําใหรายงานนี้เสร็จลุลวงไปดวยดี 

 

           

         เพ็ญพักตร   ราวลิ 

         อัมพร  สัตยประกอบ 

         กองบรกิารการศกึษา 

        มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  
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สารบัญ 

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

                    หนา 

คํานํา             ก 

บทสรุปผูบรหิาร           ข 

กติตกิรรมประกาศ           ง 

สารบัญ             จ 

สารบัญตาราง            ช 

สารบัญแผนภูมิ            จ 

บทท่ี 

 1 บทนํา                 1 - 4 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา              1 

   วัตถุประสงคของการวจัิย               1 

   ขอบเขตของการวิจัย               2 

   นยิามศัพทที่ใชในการวิจัย              3 

 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ           5 - 16 

 3  วธิดีําเนินการวิจัย            17 - 18 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประเด็นที่ศึกษา แหลงขอมูล/         17 

   กลุมเปาหมายในการวจัิย             18 

   เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย               18 

   การเก็บรวบรวมขอมูล              18 

   การวเิคราะหขอมูล/สถติทิี่ใช             18 

 4  ผลการวจัิย             19 - 28 

   ผลการวเิคราะหขอมูล              19 
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สารบัญ (ตอ) 

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

                   หนา 

บทท่ี 

5  สรุปผลการวจัิย  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ       29 - 32 

   สรุปผลการวจัิย              29 

   อภิปรายผล              32 

   ขอเสนอแนะ              32 

เอกสารอางองิ                    33 

ภาคผนวก             34 - 46 

  ภาคผนวก ก  ตรารางแสดงการวเิคราะหขอมูล                    34

  ภาคผนวก ข  ภาพบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวสวนตัวผานแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิส              43

     

ประวัตผิูวจัิย 
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สารบัญตาราง 

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

ตารางท่ี           หนา 

1  ตารางจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1       17 

ปการศกึษา 2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามคณะ   

ประเภทการรับเขา 

2  ตารางจํานวนของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1       34 

ปการศกึษา 2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตาม คณะ  

สาขาวิชา ประเภทการรับเขา 

3   ตารางรอยละของนักศกึษาแรกเขาภาคปกติ ปการศกึษา 2558      37 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม จําแนกตามการรับเขา 

4   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     38 

ปการศกึษา  2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามเพศและคณะ 

5   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     38 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามเพศและชวงอาย ุ

6   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     39 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามศาสนาที่นับถอื 

7   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1         39 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเช้ือชาติ 

8   ตารางจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1      39 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามภูมลิําเนา 

9   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     40 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามประเภทการรับเขาศกึษา 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

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

ตารางท่ี           หนา 

10   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1      41 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามชวงเกรดเฉลี่ย 

11   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     41 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามบุคคลที่เปนผูปกครอง 

12   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     42 

ปการศกึษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามอาชีพผูปกครอง 

13   ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1     42 

ปการศกึษา  2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

จําแนกตามรายไดของผูปกครอง 
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สารบัญแผนภูม ิ

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

แผนภูมิท่ี           หนา 

1    แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี     19  

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามประเภทการรับเขาของแตละคณะ 

2   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี     21   

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามเพศและคณะ 

3   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี     22   

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามเพศและชวงอาย ุ

4   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี     23   

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามภูมลิําเนา 

5   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี     24  

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามประเภทการรับเขาศกึษา 

6   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี     25   

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามชวงเกรดเฉลี่ย 

7   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี     27  

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามอาชีพผูปกครอง 
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สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 

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

แผนภูมิท่ี           หนา 

8   แผนภูมแิสดงรอยละของนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี     28   

ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

จําแนกตามรายไดของผูปกครอง 
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บทท่ี 1 

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

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  มีพันธกิจหลัก 

ผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัย สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บริการวิชาการแก

สังคม  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พฒันาระบบการบรหิารจัดการใหเกดิการบรหิารจัดการที่ดี 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี  แบงออกเปนภาคปกติ  และโครงการจัด

การศกึษาสําหรับปวงชนเพื่อปรญิญา (กศ.ปป.)  โดยภาคปกติจะเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

5 ป, ปรญิญาตร ี4 ป  และปรญิญาตร ี2 ป (ตอเนื่อง)  การรับสมัครจะเปดรับสมัครทางระบบออนไลน 

รับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศ และระบบกลาง (Admission)   ดังนั้นกองบริการการศึกษาไดเห็นถึง

ความสําคัญ  จึงไดจัดทํารายงานการวิเคราะหสถานภาพของนักศึกษาแรกเขา  ระดับปริญญาตรี ช้ันป

ที่ 1  ปการศึกษา 2558  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ  เกี่ยวกับนักศึกษาแรกเขา ทั้งในดาน

ครอบครัว เศรษฐกิจ  และการศึกษากอนที่จะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่ง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ  เปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการรับนักศึกษาและเปนการ

กระจาย โอกาสทางการศกึษา   เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการผลิตบัณฑิต 

การวางแผนเพื่อการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับภูมิลําเนาของนักศึกษา  การวางแผนพัฒนาทางดาน

วิชาการ  การบริการทางวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนขอมูล

เบื้องตนสําหรับการวจัิยเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยในโอกาสตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อศกึษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของนักศกึษาแรกเขา  ของนักศกึษาระดับ 

ปรญิญาตร ีช้ันปที่  1  ปการศกึษา 2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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3.  ขอบเขตของการวจัิย 

 การศกึษาสถานภาพนักศกึษาแรกเขา  ระดับปรญิญาตร ีช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนนักศึกษาภาคปกติ   โดยศึกษาจากคณะสาขาวิชาโดยมีจํานวน

นักศกึษาทัง้หมด 3,679 คน (ขอมูล ณ   วันที่  9  กุมภาพันธ 2559) 

3.1  ขอบเขตดานหนวยงาน: 

1) จําแนกตามคณะ : จํานวน 6  คณะ ไดแก  คณะครุศาสตร  คณะวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร   

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะวทิยาการจัดการ 

          2)  จําแนกตามสาขาวชิา:  ไดแกสาขาวชิาที่เปดสอนในคณะนัน้ๆ ปการศกึษา 2558 

          3.2  ขอบเขตดานประชากร: 

1)  ประชากรในการสํารวจครัง้นี้ คอื นักศึกษาแรกเขา  ระดับปรญิญาตร ีช้ันปที่ 1  

ปการศกึษา 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

             2)  การเก็บขอมูลครั้งนี้ คือนักศึกษาแรกเขาที่บันทึกขอมูลระเบียนประวัติสวนตัวผาน

แบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขายอนิเตอรเน็ตไวในระบบฐานขอมูลนักศกึษา 

(http://www.reg.psru.ac.th/) ของทางกองบรกิารการศกึษา  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม ซึง่มจํีานวนนักศกึษาภาคปกตทิัง้สิ้น  3,679  คน   

                3)  ประเด็นที่ศกึษาเกี่ยวกับสถานะภาพนักศกึษาแรกเขาไดแก 

           1.  คุณสมบัตทิั่วไปของนักศกึษาแรกเขา 

 1.1  เพศ 

 1.2  อายุ 

 1.3  ศาสนา 

 1.4  เช้ือชาต ิ

 1.5  ภูมลิําเนาแรกเกดิของนักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558 

 2.  ขอมูลทางการศกึษา 

  2.1  ประเภทของนักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558 

  2.2  สถาบันการศกึษากอนเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

  2.3  เกรดเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย (เทยีบเทา) ประกาศนยีบัตร    

         วชิาชีพช้ันสูง (เทยีบเทา) 

3.  รายละเอยีดที่อยู 

  3.1  รายละเอียดที่อยูของนักศึกษาแรกเขาปการศกึษา  2558 
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4.  ขอมูลผูปกครอง 

  4.1  ผูปกครองของนักศกึษาแรกเขา 

  4.2  ดานการประกอบอาชีพของผูปกครอง 

  4.3  รายไดของผูปกครอง 

     

4.  คํานิยามศัพท 

 นักศกึษาแรกเขา  หมายถงึ  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พบิูลสงคราม ครัง้แรก ในปการศกึษา 2558 โดยเปนนักศกึษาใหมระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1  

ปการศกึษา 2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม แบงตามประเภทการสอบคัดเลอืก  ดังนี้ 

1. ระบบกลาง (Admission) คอื ระบบกลางคัดเลอืกบุคคลเขาศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา  

(Central University Admissions System: CUAS) ซึ่งไดถูกใชแทนระบบการสอบเอนทรานซในระบบเดิม

ผูที่สมัครในระบบแอดมชิช่ันแลวผานการคัดเลอืกตองเขารับการสอบสัมภาษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม 

2. ระบบรับตรง (รอบโควตา)   

มหาวทิยาลัยดําเนนิการรับสมัครสอบคัดเลอืกนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปที่ 6  

หรอืเทยีบเทา และระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรอืเทยีบเทา   ของโรงเรียนที่สมัครเขาศึกษาของ

รัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ดังนี้ 

2.1  ประเภทคัดเลอืกเรยีนด ี 

2.2  ประเภทความสามารถพิเศษ แยกเปนดานกฬีา ดานดนตร ีดานผูนํา 

ดานนาฏศลิปและดานศลิปะ 

2.3  เด็กดมีทีี่เรยีน 

2.4  โครงการทุนพัฒนากีฬา  

3. ระบบรับตรง (รอบทั่วไป) 

      มหาวทิยาลัยดําเนนิการรับสมัครสอบคัดเลอืกนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปที่ 6 

หรอืเทยีบเทา และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา  ของโรงเรียนที่สมัครเขาศึกษาของ

รัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

 4.  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปดสอนใหแกนักศึกษา

ใหมปการศกึษา 2558 

 5.  สาขาวชิา  หมายถงึ  สาขาวชิาตาง ๆ  ทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

ระดับปรญิญาตร ี ในปการศกึษา 2559 
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6.  คณะ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 6 คณะ

ไดแก  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  คณะวทิยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 7.  สถานภาพ  หมายถงึ  ขอมูลประวัตสิวนตัวตามสถานภาพตาง ๆ  ของนักศกึษา 

 8.  ผูปกครอง  หมายถึง  บิดา  มารดา  หรือบุคคลซึ่งไมใชบิดา มารดาของนักศึกษา ที่ให

อุปการะหรือดูแลนักศึกษาใหมตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเขาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
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บทท่ี 2 

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

เอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 

 เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของรายงานการศกึษาขอมูลนักศึกษาแรกเขา ระดับปรญิญาตร ี 

ปการศึกษา  2558  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะไดกลาวถึงประเภทการรับนักศึกษา 

คุณสมบัตขิองผูสมัคร และหลักสูตรที่เปดสอน 

1.   ประเภทการรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี  ปการศกึษา 2558 

2. หลักสูตรในแตละคณะสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ระดับปรญิญาตร ี 

3.  สถานภาพของบุคคล 

4. เอกสารและผลงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

1. ประเภทการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

 1. ระบบกลาง (Admission) องคประกอบและคารอยละในระบบ มีดังนี้ 

1. GPAX  รอยละ 20 

2. O-NET (8 กลุมสาระ) รอยละ 30 

 3. GAT (Genetal Aptitude Test)  รอยละ 10-50 

4.  PAT (Professional Aptitude Test)  รอยละ 0-40  

2. ระบบรับตรง (รอบโควตา) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 6 หรอืเทยีบเทา และระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรอืเทยีบเทา ของโรงเรียนรัฐ

และเอกชนทั่วประเทศ  ดังนี้ 

  2.1  ประเภทคัดเลอืกเรยีนด ี 

  2.2  ประเภทความสามารถพเิศษ  

2.3  โครงการทุนกฬีา 

2.4  โครงการผูมคีุณธรรม-จรยิธรรม และบําเพ็ญประโยชน (เด็กดมีทีี่เรยีน) 

       3. ระบบรับตรง (รอบท่ัวไป) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา  ของโรงเรียน

รัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
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2. หลักสูตรในแตละคณะสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ระดบัปรญิญาตร ี 

คณะครุศาสตร 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

2 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาภาษาไทย 

3 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

4 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาสังคมศกึษา 

5 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาดนตรศีกึษา 

6 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาคณติศาสตร 

7 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไป 

8 ครุศาสตรบัณฑติ 5 ป สาขาวชิาพลศกึษา 
 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาภาษาไทย      

2 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

3 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

4 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาภาษาญี่ปุน 

5 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาภาษาจนี  (โทภาษาอังกฤษ) 

6 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 

7 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร         

8 ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (4ป) สาขาวชิาดนตรสีากล 

9 นติศิาสตรบัณฑติ (4 ป) - 

10 รัฐศาสตรบัณฑติ (4 ป) วชิาเอกการเมอืงการปกครอง 

11 รัฐศาสตรบัณฑติ (4 ป) วชิาเอกการเมอืงทองถิ่นเพื่อการพัฒนา 

12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (4 ป) วชิาเอกการบรหิารจัดการภาครัฐ 

13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (4 ป) วชิาเอกการปกครองทองถิ่น 

14 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (4 ป) วชิาเอกการบรหิารงานยุตธิรรมและกฎหมาย 
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คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเคม ี

2 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาชีววทิยา 

3 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาจุลชีววิทยา 

4 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาฟสกิส 

5 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาคณติศาสตร 

6 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาสถิตปิระยุกต 

7 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

8 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ    

11 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 

12 สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (4 ป) - 

 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

2 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

  - วชิาเอกผลติภัณฑเพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

3 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

  - วชิาเอกการพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 

4 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเกษตรศาสตร  

- วิ ช า เ อกการ จัดการท รัพยากร เกษตรและ

สิ่งแวดลอม    

5 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเกษตรศาสตร    

- วชิาเอกเกษตรอนิทรยี 

6 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเกษตรศาสตร     

- วชิาเอกพชืศาสตร 
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คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร (ตอ) 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

7 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาสัตวศาสตร 

8 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเซรามกิส 

2 วทิยาศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม 

3 เทคโนโลยบีณัฑติ (4 ป) สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

4 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส 

5 วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทยีบโอน) สาขาวชิาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม 

6 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                             

- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติ 

7 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                     

- วชิาเอกเทคโนโลยเีครื่องกล 

8 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                      

- วชิาเอกเทคโนโลยไีฟฟากําลัง 

9 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                    

- วชิาเอกเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส 

10 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                    

- วชิาเอกเทคโนโลยกีอสราง 

11 เทคโนโลยบีณัฑติ (ตอเนื่อง) 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                           

- วชิาเอกเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรมและ 

โลจสิตกิส 
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คณะวทิยาการจัดการ 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 ศลิปศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

2 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3 นเิทศศาสตรบัณฑติ (4 ป) สาขานเิทศศาสตร 

4 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4 ป) สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

5 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4 ป) สาขาวชิาการตลาด 

6 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4 ป) สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 

7 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4 ป) สาขาวชิาการจัดการ 

8 บัญชีบัณฑติ (4 ป) สาขาวชิาการบัญชี 

9 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (เทยีบโอน)                สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

10 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (เทยีบโอน) สาขาวชิาการตลาด 

11 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (เทยีบโอน) สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 

12 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (เทยีบโอน) สาขาวชิาการจัดการ 

13 บัญชีบัณฑติ (เทยีบโอน) สาขาวชิาการบัญชี 

 

3.  สถานภาพของบุคคล 

(สมศรี  นวรัตน, 2556. เว็บไซต)  จากบทความไดมีการแบงสถานภาพออกเปน 2 ประเภท

ใหญ ๆ คอื 

1.  สถานภาพโดยกําเนดิ (Ascribed status)  เปนเรื่องของการที่บุคคลนัน้ไดรับสถานภาพ  

มาโดยเงื่อนไขทางชีวภาพ นั่นคอื พอเกดิขึ้นมาในโลกก็ไดรับเลย ซึ่งพอแยกอธบิาย ดังตอไปนี้ 

            1.1  สถานภาพทางวงศาคณาญาติ (Kinship status) คือ บุคคลยอมมีความผูกพันกับ

ครอบครัว เชน เปนลูกของพอแม เปนพี่ของนอง เปนตน 

            1.2  สถานภาพทางเพศ (Sex status) คือ บุคคลเกิดมาเปนเพศใด เปนชายหรือหญิง

บุคคลนัน้ก็จะยอมไดรับสถานภาพทางเพศซึ่งยอมมบีทบาท(สทิธหินาที่)ที่ตางกัน 

1.3  สถานภาพทางอายุ (Age status) คอื บุคคลไดรับสถานภาพตามเกณฑอายุ 

ของตน เชน กฎหมายไทยบัญญัติไววา ชายและหญิงจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ 

เพราะฉะนั้นสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว กับบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะยอม

แตกตางกัน 
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1.4  สถานภาพทางเช้ือชาต ิ(Race status) คอื บุคคลที่เกดิมาจากชาตใิดก็มี 

สถานภาพตามบรรทัดฐานของเช้ือชาตนัิน้ ๆ เชน เช้ือชาตไิทยและเช้ือชาตจินี เปนตน 

           1.5  สถานภาพทางทองถิ่น (Regional status) คือ บุคคลที่เกิดมาใน ถิ่นฐานใด เชน 

คนที่เกิดทางภาคเหนือของไทยก็ไดรับสถานภาพเปนคนเหนือ เกิดที่ภาคใตก็ ไดรับสถานภาพเปนคน

ใต เปนตน 

         1.6  สถานภาพทางชนช้ัน (Class status) บุคคลที่เกิดมาจากครอบครัวของชนช้ันสูง 

คอื มฐีานะด ียอมไดรับการศกึษาสูงอกีดวย และไดรับสถานภาพเปนชนช้ันสูง 

 

2. สถานภาพโดยการกระทํา (Achieved status)  สถานภาพประเภทนี้เปนสถานภาพที่ไดมา

ภายหลังอันเปนผลสบืเนื่องมาจากความสําเร็จของการกระทําของตน ดังจะอธบิาย ดังตอไปนี้ 

           2.1  สถานภาพทางสมรส (Marital status) คอื บุคคลจะไดรับสถานภาพของความเปน

สาม ี– ภรรยาภายหลังที่ไดทําการสมรสแลว 

            2.2  สถานภาพทางบดิามารดา (Parental status) บุคคลจะไดรับ สถานภาพของความ

เปนบิดา – มารดา ก็ตอเมื่อบุคคลนัน้ ๆ มบีุตร 

          2.3  สถานภาพทางการศึกษา (Educational status) บุคคลที่ไดรับ การศึกษาสูง ๆ 

เชน ในช้ันอุดมศึกษา ยอมไดรับสถานภาพทางการศึกษาตามวุฒิที่ตน ไดมา เชน เปนบัณฑิต เปน

มหาบัณฑติ หรอื ดุษฎบีัณฑติ 

          2.4  สถานภาพทางอาชีพ (Occupational status) สังคมประชาธิปไตยเปดโอกาสให

บุคคลไดมีโอกาสแขงขันกันในดานความสามารถเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ บุคคลยอมไดรับ

สถานภาพตามประเภทอาชีพ เชน ชางฝมอื ความเปนหมอ 

          2.5  สถานภาพทางการเมือง (Political status) บุคคลที่สนใจและอยูในวงการเมือง 

ยอมไดรับสถานภาพทางการเมอืง เชน เปนสมาชิกของพรรค 
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4.  เอกสารและผลงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552)  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education ; TQF : HEd)

ทางดานมาตรฐานการเรยีนรูที่คาดหวังในระดับปริญญาตร ี และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ในระดับปรญิญาตร ีมดีังนี้ 

1.  ทางดานมาตรฐานการเรยีนรูที่คาดหวังในระดับปรญิญาตร ี  

  1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและ

วิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม  ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจรติ  เสยีสละ  เปนแบบอยางที่ด ี เขาใจผูอื่นและเขาใจโลก  เปนตน 

1.2 ดานความรู มอีงคความรูในสาขาวชิาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนัก  

รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเขาใจเกี่ยวกับ

ความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ

การแกปญหาและการตอยอด องคความรู  สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติจะตองตระหนักใน

ธรรมเนยีมปฏบิัติ  กฎระเบยีบ  ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

  1.3  ดานทักษะทางปญญา สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถ

ประเมนิขอมูลแนวคดิและหลักฐานใหมๆ  จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  และใชขอมูลที่ไดในการแกไข

ปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง  สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอน  และเสนอแนะแนวทางใน

การแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี  ประสบการณทางภาคปฏิบัติและ

ผลกระทบจากการตัดสินใจ  สามารถใชทักษะและความขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการ

และวิชาชีพ  สําหรับหลักฐานวิชาชีพ  นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทาง

ใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

  1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวยและ

เอื้อตอ การแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค  ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถ

แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา  มี

ความคดิรเิริ่มในการวเิคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม  รับผิดชอบ

ในการเรยีนรูอยางตอเนื่องรวมทัง้พัฒนาตนเองและอาชีพ 

  1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถศกึษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา  และเสนอแนะแนวทางใน

การแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล แปล
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ความหมาย  และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง

ในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใชรูปแบบของ การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่

แตกตางกัน 

 

 2.  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงคในระดับปรญิญาตร ี

  2.1  มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา  และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคล

และของกลุมโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลอืกใหมที่เหมาะสมไปปฏบิัตไิด 

  2.2  สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษา

คนควาในสาขาวชิาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่นๆ 

  2.3  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ

หรอืวชิาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาตขิองความรูในสาชาวชิาของตน 

  2.4  มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย  และเพิ่มพูน

ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ 

  2.5 มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน

อยางสมํ่าเสมอ  

  

 (องคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรอืน, 2556. เว็บไซต)  ไดใหความหมายของภูมลิําเนา 

ของบุคคลม ี 2  ประเภทดังนี้ 

1.  ถิ่นที่อยูอันบุคคลธรรมดาแสดงเจตนาวาใหเปนภูมลิําเนา 

2.  ภูมลิําเนาของบุคคลประเภทที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนการเฉพาะ 

 

ภูมลิําเนาตามกฎหมายไทย 

 

1.  ภูมลิําเนาของบุคคลธรรมดา 

1.1  องคประกอบ ถิ่นใดจะเปนภูมลิําเนาของบุคคลใดนัน้ ตองมอีงคประกอบดังนี้ 

1.1.1  ถิ่นนัน้เปนแหลงพักพิงของบุคคลนัน้ โดยพจิารณาตามความเปนจรงิ ถิ่นเชนวา 

นี้ไมจําเปนตองเปนถิ่นที่อยูตามทะเบยีนสํามะโนครัว ถิ่นที่อยูถาวร ถิ่นอันตั้งรกรากถาวร หรือถิ่นที่อยู

หรือที่ทํางานเปนการประจําแตตองไมใชถิ่นที่อยูเปนการช่ัวคราวหรือเพียงระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถกะ

เวลาที่อยูช่ัวคราวหรอืสั้นๆนั้นไดแนนอน เชน หอพักของนักศึกษาไมถือเปนภูมิลําเนา แมวามีการยาย

สํามะโนครัวมายังหอพักนี้แลวก็ตาม (ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 37) 
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1.1.2  บุคคลนัน้แสดงเจตนาใหถิ่นดังกลาวเปนภูมลิําเนาของตน โดยพจิารณาจาก 

พฤติการณใดๆที่บุคคลนั้นแสดงออกใหบุคคลอื่นรับรูไดวา ตนตองการใหถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาของตน 

(ประมวลกฎหมายแพง และ พาณชิย มาตรา 38) 

2.  การเปลี่ยนภูมิลําเนา บุคคลสามารถกระทําได โดยการเปลี่ยนหรือยายถิ่นที่อยู และ/หรือแสดง

เจตนาชัดแจงวาจะเปลี่ยนภูมลิําเนา ทั้งนี้ ใหคํานึงวา บุคคลดังกลาวตองมิใชบุคคลพิเศษ ซึ่งกฎหมาย

กําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน คนไรความสามารถ ผูเยาว ฯลฯ (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 41) 

3.  บุคคลยังสามารถกําหนดใหถิ่นใดเปนภูมลิําเนาเฉพาะการของตนก็ได เพื่อใชไวทําการใดๆ ตามแต

ประสงค การดังกลาวกระทําไดโดยแสดงเจตนาใหปรากฏชัดแจงวา ตองการใหถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนา

เฉพาะการ 

 

กรณทีี่ภูมลิําเนาไมปรากฏ 

 

ในกรณีที่ภูมิลําเนาของบุคคลไมปรากฏ กลาวคือ บุคคลนั้นไมเปดเผยใหผูใดทราบก็คงดี หรือไมมี

ความแนนอนแนชัดวาบุคคลนั้นตองการใหถิ่นใดเปนภูมิลําเนาของตนก็ดี หรือ ประการอื่นก็ดี ใหเอา

ถิ่นที่บุคคลนั้นพํานักอยูเปนหลักแหลงเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น ซึ่งหากวาบุคคลนั้นพํานักอยูเปน

หลักแหลงในหลายถิ่น จะถอืเอาถิ่นใดเปนภูมลิําเนาก็ได (ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  

มาตรา 38) 

 

กรณทีี่บุคคลมถีิ่นที่อยูเปนหลักแหลงหลายถิ่น 

 

ในกรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยูหรือถิ่นอันเปนหลักแหลงในการประกอบอาชีพหลายแหง และทุกแหงก็ลวน

สําคัญ ไมอาจกําหนดไดวาถิ่นใดสําคัญกวาเพื่อน ในกรณีเชนวานี้กฎหมายยอมรับใหบุคคลมี

ภูมิลําเนาหลายแหงได โดยจะถือเอาแหงใดเปนภูมิลําเนาของตนเองก็ได (ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย มาตรา 38) 

 

กรณทีี่บุคคลมทีี่อยูไมเปนหลักเปนแหลง 

 

ในกรณีที่บุคคลใดมีที่อยูไมเปนหลักแหลง เชน ครองชีพดวยการสัญจรไปมา เปนตนวา ทํางาน และ

ปฏบิัตกิจิวัตรตางๆ บนรถบรรทุกในกรณีเชนวานี้ หากพบตัวบุคคลดังกลาวในถิ่นไหนก็ใหถือเอาถิ่นที่

พบตัวนัน้เปนภูมลิําเนาของบุคคลเชนวา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 40) 
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1.  ภูมลิําเนาในกรณพีเิศษ 

1.1  ภูมิลําเนาของ คูสมรส บุคคลที่เปนสามีและภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ มี

การจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมาย ภูมลิําเนาของบุคคลทัง้สองนี้ไดแกถิ่นที่อยูซึ่งทั้งสองอยูกินฉันสามี

ภรรยา เวนแตฝายใดฝายหนึ่งจะแสดงเจตนาใหชัดแจงวาประสงคจะมีภูมิลําเนาตางหากจากกัน 

(ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 43) 

1.2  ภูมิลําเนาของ ผูเยาว ภูมิลําเนาของผูเยาวไดแก ภูมิลําเนาของผูแทนโดยชอบธรรม 

กลาวคือ ไดแก ภูมิลําเนาของผูใชอํานาจปกครอง คือ บิดา และ/หรือมารดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

หรือ ภูมิลําเนาของผูปกครองของผูเยาว ทั้งนี้ จนกวาผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่บิดาและ

มารดามภูีมลิําเนาตางหากจากกัน ถูมิลําเนาของผูเยาวจะไดแกภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาที่ผูเยาว

นัน้พํานักอยูดวย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 44) 

ทั้งนี้บิดาโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึง บิดาซึ่งมีทะเบียนสมรส หรือมีเอกสารของราชการรับรอง

ความเปนบิดา สวนมารดาถือเปนมารดาโดยชอบธรรมดวยกฎหมายเสมอ ตัวอยางเชน เด็กชาย ก 

เปนบุตรของเด็กชาย ข และ นาง ค ซึ่งอยูกินกันฉันสามีภรรยา ณ จังหวัดเชียงราย โดยไมจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมายตอมานาย ข ยายไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม สามีภรรยาทั้งสองจึงตกลงใจให

เด็กชาย ก ยายไปพํานักอยูดวยกับนาย ข ยังจังหวัดเชียงใหม สวนนาง ค คงอยูจังหวัดเชียงราย

ตามเดิม ในกรณีเชนวานี้ ภูมิลําเนาของเด็กชาย ก ไดแกจังหวัดเชียงรายตามภูมิลําเนาของมารดา 

เนื่องจากนาย ข นั้นไมไดเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กชาย ก จึงมุถือวาเปนผูแทนโดยชอบ

ผูใชอํานาจปกครองของเด็กชาย ก ไดเปนตน 

1.3  ภูมลิําเนาของคนไรความสามารถและของคนเสมือนไรความสามารถ ภูมิลําเนาของคนไร

ความสามารถไดแก ภูมิลําเนาของผูอนุบาลหรือผูพิทักษตน แลวแตกรณีทั้งนี้ จนกวาศาลจะไดเพิก

ถอนคําสั่งใหบุคคลนัน้เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพง

และพาณชิยมาตรา 45) 

 

 กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน (2554 : บทคัดยอผูบริหาร)  

จากรายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2554  รุน 48  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ระดับ

ปริญญาตรี)  สรุปไดดังนี้  ในปการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  105  สาขาวิชา  จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  จํานวน

ทั้งสิ้น  7,384  คน  โดยวิธีการรับเขา  4  วิธีไดแก  1. โดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ  2.  คัดเลือกโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3. การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือ

ระหวางสถาบันหรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน  และ 4. คัดเลือกโดยวิธีอื่น  

ซึ่งในปการศึกษา  2554  นั้น  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใชวิธีการรับเขาในลักษณะวิธีการรับตรงและ
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วิธีพิเศษ  จํานวน  5,087  คน (68.89%)  และการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  จํานวน 2,297  คน(31.11%)  จําแนกนักศึกษาใหมตามกลุมสาขาวิชา  3  กลุม

สาขาวิชา  โดยมีนักศึกษาใหมในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวนมากที่สุด  

จํานวน  3,517 (47.63%)  รองลงมาไดแกกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกลุม

วทิยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน  2,803 คน (37.96%)  และ  1,064  คน  (14.14%)  นักศึกษาใหมสวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  จํานวน  4,466  คน (60.48%)  อยูระหวางอายุ  18-21  ป  

ภูมิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  จํานวน  6,627  คน  (89.75%)  รองลงมาคือ  

กรุงเทพ/ปรมิณฑล  และภาคเหนอื 

 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556 : บทสรุป

สําหรับผูบริหาร)  รายงานการศึกษาสถานภาพนิสิตใหม  ระดับปริญญาตรี  ช้ันปที่ 1  ปการศึกษา  

2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร   สรุปไดดังนี้  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  4  ประการ คือ  

1.  เพื่อศกึษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของนิสิตใหม  ขอมูลทั่วไปของนิสิตใหม  2.  เพื่อศึกษา

ขอมูลดานการศึกษา  แจกแจงขอมูลและประเภทของการรับเขาศึกษา  ตามคณะและสาขาวิชาของ

นสิติใหม  3.  เพื่อศกึษาขอมูลเกี่ยวกับบดิามารดาและผูปกครองของนสิติใหม  4.  เพื่อเปนแนวทางใน

การวางแผนและกําหนดนโยบายในการผลิตบัณฑิตตลอดจนสงเสริมและพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ 

วิธีการดําเนินการศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจประการกรและกลุมตัวอยางเปนนิสิตใหมระดับ

ปรญิญาตรทีัง้ภาคปกต ิ จํานวน  4,709  คน  ภาคพเิศษจํานวน  65  คน  รวมทัง้สิ้น  4,774  คน 

 1. นิสิตใหมปการศึกษา 2556  โดยรวมแลวเปนเพศหญิง  มีจํานวน  3,125  คน  มากกวา

เพศชาย  มีจํานวน  1,622  คน  นิสิตใหมสวนใหญมีอายุเฉลี่ย  18.73  ป  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ

พบวานสิติใหมสวนใหญมอีายุอยูในชวง  18 – 19 ป ถึงรอยละ 89.11  รองลงมารอยละ  8.42  มีอายุ

มากกวา 20  ปขึ้นไป  นสิติใหมเกอืบทัง้หมดนับถอืศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ  98.55  รองลงมานับ

ถอืศาสนาครสิต  คดิเปนรอยละ  0.90  นสิติใหมนอยละ  99.79  มีเช้ือชาติไทย  นิสิตใหมสวนใหญมี

ภูมลิําเนาอยูในเขตภาคเหนอื  คดิเปนรอยละ  76.23  รองลงมามภูีมลิําเนาในเขตภาคกลาง  และภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  คิดเปนรอยละ  13.68  และ  6.18  ตามลําดับ  เมือพิจารณาเปนจังหวัดพบวา

นิสิตใหมมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุดคิดเปนรอยละ  20.95  รองลงมามีภูมิลําเนาอยู

จังหวัดเพชรบูรณ  คดิเปนรอยละ  7.60  และจังหวัดนครสวรรคคดิเปนรอยละ  7.12   

 2. วิธีการรับเขาของนิสิตใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนใหญไดใชวิธีการสอบคัดเลือกของ

สวนกลางสํานักนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 2,297 คน  คิดเปนรอยละ 51.93 
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รองลงมานิสิตใหมใชการรับเขาในลักษณะวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ จํานวน 1, 989 คน  คิดเปนรอยละ 

41,66 และโดยวิธีอื่น ๆ จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 6.41 สถาบันการศึกษากอนเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตใหมเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 98.49 จบการศึกษาจากโรงเรียน รองลงมา

รอยละ 0.84 จบการศึกษาจากที่อื่น ๆ สวนแผนการเรียนกอนเขาศึกษาของนิสิตใหม รุนปการศึกษา 

2556 นั้น  สวนใหญเรียนวิทย/คณิต รอยละ74.51 รองลงมารอยละ 17.93 แผนการเรียนศิลป เกรด

เฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตใหมสวนใหญ รอยละ 39.55 มีเกรดเฉลี่ย (GPA)  ใน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายอยูในระดับ 3.03-3.53 รองลงมารอยละ 28.01 มีเกรดเฉลี่ยมากกวา 

3.54 โดยภาพรวมแลวนสิติใหมทัง้หมดมเีกรดเฉลี่ย (GPA)  โดยเฉลี่ยเทากับ 3,2134 

 3. นิสิตใหมสวนใหญที่มีอยูตามทะเบียนบาน อยูในเขตภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 83.93 

รองลงมาอยูในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 8.42 และ 5.22 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาเปนจังหวัดพบวานิสิตใหมมีที่อยูตามทะเบียนบาน ในจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 24.11 รองลงมาอยูในจังหวัดเพชรบูรณ คิดเปนรอยละ 8.34  และจังหวัดนครสวรรค  คิดเปน

รอยละ 7.27 ** หมายเหตุ ปจจุบันนิสิตใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รุนปการศึกษา 

2556 เมื่อเขาศึกษาเปนนิสิตช้ันปที่ 1  จะตองพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น ยกเวนนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  จะตองอาศัยภายใน

มหาวทิยาลัยจนจบการศกึษา 

 4. นิสิตใหมสวนใหญมีบิดา-มารดาเปนผูปกครอง รอยละ 73.77  รองลงมามีมารดาเปน

ผูปกครองรอยละ 15.92 และมีผูปกครองที่ไมใชบิดา-มารดา  คิดเปนรอยละ 5.70  ขอมูลเกี่ยวกับ

ผูปกครองนิสิตใหม  นิสิตใหมสวนใหญมีบิดา-มารดาเปนผูปกครอง  คิดเปนรอยละ  73.77  

รองลงมามีผูปกครองเปนมารดา  รอยละ  15.92  นิสิตใหมเพียงรอยละ  5.70  ที่มีผูปกครองเปน

บุคคลอื่นที่มใิช  บดิา-มารดา  สวนใหญผูปกครองของนสิติใหมประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจหรือผู

ประกอบธุรกิจ (อาชีพอิสระ)  คิดเปนรอยละ  28.28  รองลงมาผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ  

จํานวน  1105  คิดเปนรอยละ  23.65  จําแนกตามรายไดของผูปกครองนิสิตใหมมีรายไดนอยกวา  

150,000  บาทตอป (นอยกวา  12,500  บาทตอเดือน)  คิดเปนรอยละ  43.67  รองลงมาอยูระหวาง  

150,000-300,000  บาทตอป (12,500-25,000 บาทตอเดอืน  คดิเปนรอยละ  31.15  
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บทท่ี 3 

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

วธิกีารดําเนินการวจัิย 

 

วธิกีารดําเนนิการวิจัยครัง้นี้เปนการศกึษาสถานภาพดานตาง ๆ ของนักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิ ระดับ

ปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1  เขาศึกษาปการศกึษา 2558  ของมหาวทิยาลับราชภัฏพบิูลสงคราม  เปนการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research)  ซึ่งไดกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิการวิจัย  ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรที่จะศกึษา 

2. เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูลและสถติทิี่ใชในการวเิคราะห 

 

1. การกําหนดประชากรที่ศึกษา 

 ประชากรในการสํารวจครั้งนี้  คอื  นักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิ ระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1  

เขาศกึษาปการศกึษา 2558  ของมหาวทิยาลับราชภัฏพิบูลสงครามจากคณะ  6  คณะ  และสาขาวชิาที่เปด

สอนในปการศกึษา  2558 จํานวนทัง้สิ้น  3,679  คน  โดยนักศกึษาบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวผาน

แบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขายอนิเตอรเน็ตไวในระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัย 

(http://reg.psru.ac.th)  (ขอมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2559) 

คณะ        โควตา Admission ทั่วไป รวม รอยละ 

ครุศาสตร 273   108 381 10.36 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 506 116 561 1,183 32.16 

วทิยาการจัดการ 483 58 581 1,122 30.50 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 226 45 279 550 14.95 

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 63 12 49 124 3.37 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 112 6 201 319 8.67 

รวมทั้งสิ้น 1,663 237 1,779 3,679 100 

  

ตารางที่ 1  จํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558  

               มหาวทิยาลับราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามคณะ  ประเภทการรับเขา  
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2.  เครื่องมอืท่ีใชในการทําวจัิย 

 เครื่องมอืในการรวบรวมขอมูล  คอืแบบฟอรมการเก็บบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวของนักศกึษาผาน

ระบบอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขายอนิเตอรเน็ตไวในระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัย ( http://reg.psru.ac.th ) 

 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ทางกองบรกิารการศกึษาไดทําการรวบรวมขอมูลนักศึกษาแรกเขาภาคปกต ิ ระดับปรญิญาตร ี เขา

ศกึษาปการศกึษา  2558  โดยนักศกึษาบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวผานแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขาย

อนิเตอรเน็ตไวในระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัย ( http://reg.psru.ac.th )  จงึไดนําขอมูลพื้นฐานของ

นักศกึษาแรกเขามาทําการวจัิย 

 

4.  การวเิคราะหขอมูลและสถิตท่ีิใชในการวเิคราะห 

 1.  ใชฐานขอมูลระเบยีนประวัตสิวนตัวของนักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิ ระดับปรญิญาตร ี เขาศกึษาป

การศกึษา  2558 ( ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ  2559 )  โดยใชฐานขอมูลของกองบรกิารการศกึษา  ใน

รูปแบบของแฟมขอมูล  Microsoft  Excel   

 2.  แปลงขอมูลจากฐานขอมูลใหอยูในรูปแฟมขอมูลสําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 

 3.  วเิคราะหขอมูลเปนจํานวนรอยละ ( Percentage ) 

 4.  นําเสนอผลงานการวเิคราะหขอมูลเปนแผนภูมกิราฟ ( Graphs ) และจํานวนรอยละ (Percentage)  
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เมื่อจําแนกนักศกึษาแรกเขาตามประเภทการรับเขาของแตละคณะแลว  พบวาคณะครุศาสตรรับเขา 

นักศกึษาประเภทโควตามากกวารอบทั่วไปคดิเปนรอยละ 71.65  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรับเขา 

นักศกึษาประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 47.42  คณะวทิยาการจัดการ

รับเขานักศึกษาประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 51.78 คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรับเขานักศกึษาประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอย

ละ 50.73 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหารรับเขานักศกึษาประเภทโควตามากกวารอบทั่วไปและรอบ 

Admission  คดิเปนรอยละ 50.81 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมรับเขานักศกึษาประเภททั่วไปมากกวารอบ

โควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 63.01        

   จากการศกึษาสถานภาพดานตาง ๆ  ของนักศกึษาสามารถแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1.  ขอมูลพื้นฐานของนักศกึษา 

สวนที่ 2.  ขอมูลทางดานการศกึษา 

สวนที่ 3.  ขอมูลรายละเอยีดที่อยู 

สวนที่ 4.  ขอมูลผูปกครอง 

สวนที่ 1.  ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

1.  คุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาแรกเขา  ระดับปรญิญาตร ี ช้ันปท่ี 1  ปการศึกษา 2558  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 1.1  เพศ 

  นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558  โดยรวมแลวเปนนักศกึษาหญงิ  มจํีานวน  2,288  คน 

คดิเปนรอยละ  62.19  มมีากกวาเพศชาย  มีจํานวน 1,391  คน คดิเปนรอยละ  37.81 
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แผนภูมทิี่ 2  แผนภูมแิสดงรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา 2558  

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเพศและคณะ 
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1.2  อาย ุ

  นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558  มอีายุเฉลี่ย 19.05 ป เมื่อจําแนกชวงอายุพบวานักศกึษา

แรกเขาสวนใหญมอีายุอยูในชวง 17-19 ป  ถงึรอยละ 78.99  รองลงมารอยละ  20.98 มีอายุ  20  ปขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 3  แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1  

                ปการศกึษา  2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเพศและชวงอายุ 

เมื่อจําแนกนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูล

สงคราม พบวานักศกึษาแรกเขาที่มอีายุนอยที่สุด  คอื  16  ป จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิชาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มี

นักศกึษาที่มอีายุมากที่สุดคอื  34  ป  นักศกึษาแรกเขาปการศึกษา  2558 มอีายุโดยเฉลี่ย  19.05  ป 

 นักศกึษาสวนใหญมอีายุอยูในชวง 17-19  ป สวนใหญเปนเพศหญงิ  คดิเปนรอยละ  51.67   

มเีพศชาย  คดิเปนรอยละ  27.32 รองลงมมีชีวงอายุ  20  ปขึ้นไป เพศชายเพศหญงิม ี คดิเปนรอยละ  10.49 

 

 

 

 

ชวงอายุ 

รอยละ 
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สวนท่ี 3.  รายละเอยีดที่อยู  

 3.1  รายละเอยีดที่อยูของนักศึกษาแรกเขา  ปการศึกษา 2558  มหาวทิยาลัยราชภฏั 

พบิูลสงคราม 

  นักศกึษาสวนใหญมทีี่อยูตามทะเบยีนบานอยูในจังหวัดพษิณุโลก  คดิเปนรอยละ 40.85 

รองลงมาจังหวัดสุโขทัย  คิดเปนรอยละ  19.76  รองลงมาจังหวัดพิจิตรซึ่งลวนแตเปนจังหวัดใกลเคยีง 

  หมายเหตุ :  ปจจุบันนักศึกษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ภาคปกต ิ ปการศึกษา  2558  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามที่เปนนักศึกษาหญงิระดับปรญิญาตร ี5 ป  และปริญญาตร ี4 ป 

จะตองพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

สวนที่ 4.  ขอมูลผูปกครอง  

 4.1  ผูปกครองของนักศึกษาแรกเขา 

  นักศกึษาแรกเขาสวนใหญมีบดิา – มารดา  เปนผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  85.89  ไมใช 

บดิา – มารดาเปนผูปกครอง คดิเปนรอยละ 13.54  ไมระบุผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  0.57 

 4.2  ดานการประกอบอาชพีของผูปกครอง 

  นักศกึษาแรกเขาสวนใหญผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย,ธุรกจิสวนตัวและอาชีพอสิระ/

รับจาง มจํีานวน 1,352 คน  คดิเปนรอยละ  36.75 รองลงมา อาชีพเกษตร,ประมง  1,187  คน  คดิเปนรอย

ละ  32.26  อาชีพรับราชการ  381 คน  คดิเปนรอยละ  10.36  อาชีพอื่นๆ  219  คน  คดิเปนรอยละ  5.95   

ไมระบุอาชีพ  185  คน  คดิเปนรอยละ  5.03  อาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน/ลูกจางหนวยงานเอกชน  159  

คน คดิเปนรอยละ  4.32  อาชีพพนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ 97  คน  คดิเปนรอยละ  

2.64  ไมมเีงนิได  65  คน  คดิเปนรอยละ  1.77  อาชีพรัฐวสิาหกจิ  34  คน  คดิเปนรอยละ  0.92  

ตามลําดับ 
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บทท่ี 5   

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

สรุปผลการวจัิย  อภปิราย  และขอเสนอแนะ 

 

 การศกึษาครั้งนี้  มวีัตถุประสงคสําคัญที่จะวเิคราะหสถานภาพของนักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิ ป

การศกึษา 2558  โดยวธิดีําเนนิการศกึษาเปนการวจัิยเชิงสํารวจ  โดยมปีระชากรเปนนักศกึษาแรกเขาระดับ

ปรญิญาตรภีาคปกต ิ  จํานวน  3,679  คน  โดยศกึษาจากการบันทกึขอมูลระเบยีนประวัตสิวนตัว  ผาน

แบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขายอนิเตอรเน็ตไวในระบบฐานขอมูลนักศกึษาของมหาวทิยาลัยและจัดทํา

การวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทางสถติิ  คาสถิตทิี่ใชไดแก การแจงความถี่ 

(Frequency Distributions)  รอยละ  (Percentage)  และคาเฉลี่ย (Mean)  ซึ่งสามารถสรุปผลการวเิคราะหได

ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

 1.1 นักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี  ช้ันปที่ 1  ภาคปกต ิ  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

มจํีานวนทัง้หมด  3,679  คน  แบงออกเปนรับเขานักศึกษาประเภทโควตาจํานวน  1,663  คน  คดิเปนรอยละ  

45.20  รับเขานักศกึษาประเภท  Admission   237  คน  คดิเปนรอยละ  6.44  รับเขานักศกึษาประเภทรอบ

ทั่วไป  1,779  คน  คดิเปนรอยละ  48.36  จําแนกจํานวนตามคณะทัง้หมด 6 คณะ  มดีังนี้  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มจํีานวนนักศกึษามากที่สุดถึง 1,183  คน คดิเปนรอยละ 32.16  รองลงมา

คอืคณะวทิยาการจัดการม ี 1,122  คน คดิเปนรอยละ 30.50  รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มจํีานวนนักศกึษา 550  คนคดิเปนรอยละ  14.95  รองลงมาคอืคณะครุศาสตร มจํีานวนนักศกึษา  381  คน  

คดิเปนรอยละ  10.36 รองลงมาคอืคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มีจํานวนนักศกึษา  319 คน  คดิเปนรอยละ  

6.67  และคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  มีจํานวน  124 คนคดิเปนรอยละ  3.37  เมื่อจําแนก

นักศกึษาแรกเขาตามประเภทการรับเขาของแตละคณะแลว  พบวาคณะครุศาสตรรับเขานักศกึษาประเภท

โควตามากกวารอบทั่วไปคดิเปนรอยละ 71.65  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรับเขานักศกึษาประเภท

ทั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 47.42  คณะวทิยาการจัดการรับเขานักศกึษา

ประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 51.78 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

รับเขานักศกึษาประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ Admission  คดิเปนรอยละ 50.73 คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหารรับเขานักศกึษาประเภทโควตามากกวารอบทั่วไปและรอบ Admission   
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คดิเปนรอยละ 50.81 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมรับเขานักศกึษาประเภททั่วไปมากกวารอบโควตาและรอบ 

Admission  คดิเปนรอยละ 63.01        

1.2  ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา  นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา 2558  โดยรวมแลวเปนนักศกึษาหญงิ  

มจํีานวน  2,288  คน  คดิเปนรอยละ  62.19  มมีากกวาเพศชาย  มจํีานวน 1,391  คน คดิเปนรอยละ  37.81   

มอีายุเฉลี่ย 19.05 ป เมื่อจําแนกชวงอายุพบวานักศึกษาแรกเขาสวนใหญมอีายุอยูในชวง 17-19 ป  ถงึรอยละ 

78.99  รองลงมารอยละ  20.98 มอีายุ  20  ปขึ้นไป  นักศกึษาแรกเขาที่มอีายุนอยที่สุด  คอื  16  ป จาก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีละสาขาวิชาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มนีักศกึษาที่มอีายุมากที่สุดคอื  34  ป  นักศกึษาแรกเขาปการศกึษา  2558 มี

อายุโดยเฉลี่ย  19.05  ป  นักศกึษาสวนใหญมอีายุอยูในชวง 17-19  ป สวนใหญเปนเพศหญงิ  คดิเปนรอยละ  

51.67  มเีพศชาย  คดิเปนรอยละ  27.32 รองลงมีมชีวงอายุ  20  ปขึ้นไป เพศชายเพศหญงิมี  คดิเปนรอยละ  

10.49  นักศกึษาเกอืบทัง้หมดนับถอืศาสนาพุทธ  คดิเปนรอยละ  98.91  รองลงมานับถอืศาสนาครสิต  คดิ

เปนรอยละ  0.98  และรอยละ  0.11  นับถอืศาสนาอิสราม มเีช้ือชาตไิทยคดิเปนรอยละ  99.92  มนัีกศกึษา

สวนนอยทมีเีช้ือชาตอิื่น ๆ คดิเปนรอยละ  0.08  นักศกึษา สวนใหญมภูีมลิําเนาอยูจังหวัดพษิณุโลก  คดิเปน

รอยละ 40.85 รองลงมาจังหวัดสุโขทัย  คดิเปนรอยละ 19.76  รองลงมาจังหวัดพิจติร  คดิเปนรอยละ 16.28  

รองลงมาจังหวัดเพชรบูรณ  คดิเปนรอยละ 9.32  และจังหวดัอื่น ๆ คดิเปนรอยละ 13.78   

1.3 ขอมูลทางดานการศกึษา  นักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี  ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา 2558  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   คดิเปนรอยละ  85.16  จบการศกึษาจากโรงเรยีน  รองลงมารอยละ  

14.84  จบการศกึษาจากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ  สวนใหญมเีกรดเฉลี่ยอยูในชวง  2.51 – 3.00 คดิเปนรอยละ 

35.77  รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวง  3.01 – 3.50 คดิเปนรอยละ 28.30 รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวง  

2.00 – 2.50 คดิเปนรอยละ 21.66  รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวง  3.51 ขึ้นไป  คดิเปนรอยละ 7.96  

รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูในชวงนอยกวา 2.00  คดิเปนรอยละ 4.10 และไมระบุเกรด  คดิเปนรอยละ 2.20   

นักศกึษาที่มเีกรดเฉลี่ยสูงสุด มี 2 คน  ไดเกรดเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยูในคณะครุศาสตร  สาขาวิชาคณติศาสตร  

และคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   
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 1.4  รายละเอยีดที่อยูของนักศกึษาแรกเขาสวนใหญมทีี่อยูตามทะเบยีนบานอยูในจังหวัดพษิณุโลก  

คดิเปนรอยละ 40.85 รองลงมาจังหวัดสุโขทัย  คดิเปนรอยละ  19.76  รองลงมาจังหวัดพจิติร คดิเปนรอยละ  

16.28 ซึ่งลวนแตเปนจังหวัดใกลเคยีง 

  หมายเหตุ :  ปจจุบันนักศึกษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ภาคปกต ิ ปการศึกษา  2558  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามท่ีเปนนักศึกษาหญงิระดบัปรญิญาตร ี 5 ป  และปรญิญาตร ี 4 ป 

จะตองพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

1.5   ขอมูลผูปกครอง นักศกึษาแรกเขาสวนใหญมีบดิา – มารดา  เปนผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  

85.89  ไมใชบดิา – มารดาเปนผูปกครอง คดิเปนรอยละ 13.54  ไมระบุผูปกครอง  คดิเปนรอยละ  0.57  

สวนใหญผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย,ธุรกจิสวนตัวและอาชีพอสิระ/รับจาง มจํีานวน 1,352 คน  คดิเปน

รอยละ  36.75 รองลงมา อาชีพเกษตร,ประมง  1,187  คน  คดิเปนรอยละ  32.26  อาชีพรับราชการ  381 

คน  คดิเปนรอยละ  10.36  อาชีพอื่นๆ  219  คน  คดิเปนรอยละ  5.95  ไมระบุอาชีพ  185  คน  คดิเปนรอย

ละ  5.03  อาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน/ลูกจางหนวยงานเอกชน  159  คน คดิเปนรอยละ  4.32  

อาชีพพนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ 97  คน  คิดเปนรอยละ  2.64  ไมมเีงินได  65  คน  คดิเปน 

รอยละ  1.77  อาชีพรัฐวสิาหกจิ  34  คน  คดิเปนรอยละ  0.92  ตามลําดับ  สวนใหญผูปกครองผูปกครองมี

รายได   < 150,000 บาทตอปม ี 1,856  คดิเปนรอยละ  50.45  ผูปกครองมรีายได   150,000 - 300,000 

บาทตอปมี  781 คน   คดิเปนรอยละ  21.23  ผูปกครองมรีายได   >  300,000 บาทตอป  มี  214  คน   

คดิเปนรอยละ  5.82  ผูปกครองไมมรีายไดมี 207  คน  คดิเปนรอยละ  5.63  ไมระบุรายไดผูปกครอง  

621  คน  คดิเปนรอยละ  16.88  ตามลําดับ 
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2.  อภปิรายผล 

 จากการวเิคราะหสถานภาพของนักศึกษาแรกเขาภาคปกต ิ  ปการศกึษา 2558  มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏพบิูลสงคราม  สอดคลองกับรายงานการวเิคราะหนักศกึษาใหม  ปการศกึษา 2554  รุน 48  

มหาวทิยาลัยขอนแกน (ระดับปรญิญาตร)ี ที่มนัีกศกึษาใหมสวนใหญเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย จํานวน  

4,466  คน คดิเปนรอยละ 60.48  และยังสอดคลองกับรายงานการศกึษาสถานภาพนสิติใหม  ระดับ 

ปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1  ปการศกึษา  2556  มหาวทิยาลัยนเรศวร  ที่มนัีกศกึษาเพศหญงิมากกวาเพศชาย โดย

มเีพศหญงิ  จํานวน 3,125  คน เพศชาย จํานวน  1,622  คน  นสิติสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ คดิเปนรอยละ 

98.55   นสิติใหมสวนใหญมเีช้ือชาตไิทย  คดิเปนรอยละ 99.79   มีภูมลิําเนาอยูในจังหวัดพษิณุโลกมากที่สุด 

คดิเปนรอยละ 20.95  สถาบันการศกึษากอนเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยนเรศวรเกอืบทัง้หมดหรือรอยละ 

98.49  จบการศกึษาจากโรงเรยีน และนสิิตใหมสวนใหญม ี  บดิา – มารดาเปนผูปกครอง คดิเปน 

รอยละ 73.77 และรายไดของผูปกครองนิสติใหมมีรายไดนอยกวา 150,000 บาทตอป คดิเปนรอยละ 43.67 

 ในการนี้ไดสอดคลองกับการวเิคราะหสถานภาพของนักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิ  ปการศกึษา 2558 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ที่มจํีานวนนักศกึษา  3,679  คน   มนัีกศกึษาเพศหญงิ จํานวน  2,288  

คน  คดิเปนรอยละ  62.19  นักศกึษาเพศชาย  มจํีานวน 1,391  คน คดิเปนรอยละ  37.81  นักศึกษาสวน

ใหญนับถอืศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 98.91  นักศึกษาใหมสวนใหญมเีช้ือชาติไทย  คดิเปนรอยละ 99.92   

มภูีมลิําเนาอยูในจังหวัดพษิณุโลกมากที่สุด คดิเปนรอยละ 40.85  สถาบันการศกึษากอนเขาศกึษาเกอืบ

ทัง้หมดหรอืรอยละ 85.16  จบการศกึษาจากโรงเรยีน และนักศกึษาสวนใหญมบีดิา – มารดาเปนผูปกครอง 

คดิเปนรอยละ 85.89  และรายไดของผูปกครองนักศึกษาใหมมรีายไดนอยกวา 150,000 บาทตอป คดิเปน

รอยละ 50.45 

 

3.  ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษารายงานครัง้นี้โดยรวม  ผูรายงานมขีอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  เพื่อใชในการวางแผนการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับภูมลิําเนาของนักศกึา 

 2.  เพื่อใชในการวางแผนการแนะแนวการศกึษาตอและการปรับแผนในการการรับเขาศกึษาตอ 

 3.  เพื่อใชเปนขอมูลในการเปรยีบเทยีบการรับเขาศกึษาตอในแตละปการศกึษา 
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ตารางที่ 2  ตารางขอมูลนักศกึษาแรกเขาภาคปกต ิปการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

     จําแนกตาม คณะ สาขาวชิา ประเภทการรับเขา 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวชิา โควตา Admission ทั่วไป รวม 

ครุศาสตร 273   108 381 

  ครุศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 5 ป)         

    สาขาวชิาคณติศาสตร 36   5 77 

    สาขาวชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 26   11 63 

    สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 63   24 150 

    สาขาวชิาพลศึกษา 21   24 66 

    สาขาวชิาดนตรีศึกษา 27   11 65 

    สาขาวชิาภาษาไทย 37   9 83 

    สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 28   13 69 

    สาขาวชิาสังคมศึกษา 35   11 81 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 506 116 561 1,183 

  ศลิปศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 59 14 44 176 

    สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ 14 7 32 67 

    สาขาวชิาภาษาญี่ปุน 19 7 23 68 

    สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 67 1 134 269 

    สาขาวชิาภาษาไทย 23 4 28 78 

    สาขาวชิาภาษาจนี 23 9 28 83 

    สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 11 3 24 49 

  นติศิาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    นิติศาสตรบัณฑติ 71 10 61 213 

  ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาดนตรีสากล 12 1 30 55 

  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร วชิาเอกการบริหารงานยุตธิรรมและ

กฎหมาย 37 12 19 105 

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร วชิาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ 50 14 4 118 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวชิา โควตา Admission ทั่วไป รวม 

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร วชิาเอกการปกครองทองถิ่น 53 10 3 119 

  รัฐศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    วชิาเอกการเมอืงการปกครอง 50 10 51 161 

    วชิาเอกการเมอืงทองถิ่นเพื่อการพัฒนา 17 14 80 128 

วทิยาการจัดการ 483 58 581 1,122 

  ศลิปศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม 26 6 28 86 

  บรหิารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ม.6 หรอืเทยีบเทา)         

    สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 52 6 80 190 

    สาขาวชิาการตลาด 55 7 70 187 

    สาขาวชิาการจัดการ 61 12 57 191 

    สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 78 8 27 191 

  บัญชบีัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ม.6 หรอืเทยีบเทา)         

     บัญชีบัณฑิต 26 6 74 132 

  นเิทศศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    นเิทศศาสตรบัณฑติ 51 6 106 214 

  เศรษฐศาสตรบณัฑติ (หลักสตูร 4 ป)         

    สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 14 7 19 54 

  บรหิารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ปวส. หรอืเทยีบเทา)         

    สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 9   8 26 

    สาขาวชิาการตลาด 7   14 28 

    สาขาวชิาการจัดการ 19   34 72 

    สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 28   32 88 

  บัญชบีัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ปวส. หรอืเทยีบเทา)         

     บัญชีบัณฑิต 57   32 146 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 226 45 279 550 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาคณติศาสตร 28 3 22 81 

    สาขาวชิาสถติิประยุกต 1   7 9 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวชิา โควตา Admission ทั่วไป รวม 

    สาขาวชิาฟสกิส 8 1 6 23 

    สาขาวชิาเคม ี 7 3 8 25 

    สาขาวชิาชีววทิยา 20 7 36 83 

    สาขาวชิาจุลชีววทิยา 9 2 1 21 

    สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 17 5 9 48 

    สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 23 8 31 85 

    สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 27 39 

  ศลิปศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 44 1 46 135 

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 64 13 86 227 

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 63 12 49 124 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    

สาขาวชิาเกษตรศาสตร วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 15 4 7 41 

    สาขาวชิาเกษตรศาสตร วชิาเอกเกษตรอินทรีย   1 3 4 

    สาขาวชิาเกษตรศาสตร วชิาเอกพชืศาสตร 2   3 7 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร 12 4 11 39 

    สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 20 2 16 58 

    

สาขาวชิาพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร วชิาเอกการพัฒนา

ผลติภัณฑอาหาร 1   1 3 

    

สาขาวชิาพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร วชิาเอกผลติภัณฑเพื่อ

สุขภาพและเคร่ืองสําอาง 5 1 6 17 

  วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 8   2 18 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 112 6 201 319 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาเซรามกิส 6 1 12 25 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ม.6 หรอืเทยีบเทา)         

    สาขาวชิาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม 9   10 28 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวชิา โควตา Admission ทั่วไป รวม 

  เทคโนโลยีบณัฑติ (หลักสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 32 3 33 100 

  วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 4 ป)         

    สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสตกิส 20 2 22 64 

  วทิยาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ป รับ ปวส. หรอืเทยีบเทา)         

    สาขาวชิาคอมพวิเตอรอุตสาหกรรม 2   10 14 

  เทคโนโลยีบณัฑติ (ตอเนื่อง)         

    สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีเคร่ืองกล 6   29 41 

    สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีการผลติ 8   21 37 

    

สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรมและโลจสิตกิส 2   4 8 

    สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีไฟฟากําลัง 17   34 68 

    สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีกอสราง     12 12 

    สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วชิาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 10   14 34 

รวมทั้งสิ้น 1,663 237 1,779 3,679 

 

ตารางที่ 3  ตารางรอยละของนักศกึษาแรกเขาภาคปกติ ปการศกึษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

               จําแนกตามการรับเขา 

คณะ 

รอบโควตา รอบ Admission รอบทั่วไป 

รวมจํานวนรับ จํานวน

รับ 

รอย

ละ 

จํานวน

รับ 

รอย

ละ 

จํานวน

รับ 

รอย

ละ 

ครุศาสตร 273 71.65     108 28.35 381 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 506 42.77 116 9.81 561 47.42 1183 

วทิยาการจัดการ 483 43.05 58 5.17 581 51.78 1122 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 226 41.09 45 8.18 279 50.73 550 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 63 50.81 12 9.68 49 39.52 124 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 112 35.11 6 1.88 201 63.01 319 
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ตารางที่ 4  ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558  

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเพศและคณะ 

คณะ 
เพศชาย เพศหญงิ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ครุศาสตร 96 2.61 285 7.75 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 487 13.24 696 18.92 

วทิยาการจัดการ 377 10.25 745 20.25 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 157 4.27 393 10.68 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 34 0.92 90 2.45 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 240 6.52 79 2.15 

รวม 1,391 37.81 2,288 62.19 

 

ตารางที่ 5  รอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา  2558   

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเพศและชวงอายุ 

ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 17 ป     1 0.03 1 0.03 

17 - 19 ป 1005 27.32 1901 51.67 2,906 78.99 

20 ปขึ้นไป 386 10.49 386 10.49 772 20.98 

รวม 1,391 37.81 2,288 62.19 3,679 100.00 
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ตารางที่ 6  ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามศาสนาที่นับถอื 

ศาสนา จํานวน รอยละ 

พุทธ 3639 98.91 

ครติส 36 0.98 

อสิลาม 4 0.11 

รวม 3,679 100.00 

 

ตารางที่ 7  รอยละของจํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา  2558   

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามเช้ือชาติ 

เชื้อชาติ จํานวน รอยละ 

ไทย 3673 99.92 

กะเหรี่ยง 1 0.03 

มง 1 0.03 

อาขา 1 0.03 

รวม 3,676 100.00 

 

ตารางที่ 8  ตารางจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา  2558   

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามภูมลิําเนา 

ชื่อจังหวัด จํานวน (คน) ชื่อจังหวัด จํานวน (คน) 

พษิณุโลก 1,503 กรุงเทพมหานคร 11 

สุโขทัย 727 อุทัยธาน ี 6 

พจิิตร 600 ชัยภูมิ 4 

เพชรบูรณ 343 เชียงใหม 4 

กําแพงเพชร 139 สมุทรปราการ 4 

ตาก 89 หนองบัวลําภู 4 

อุตรดติถ 61 กาญจนบุรี 3 

นครสวรรค 49 ชัยนาท 3 
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ชื่อจังหวัด จํานวน (คน) ชื่อจังหวัด จํานวน (คน) 

เลย 39 เชียงราย 3 

แพร 21 นนทบุร ี 3 

นาน 19 บุรรัีมย 3 

พระนครศรอียุธยา 1 พะเยา 3 

มุกดาหาร 1 สุพรรณบุรี 3 

ยะลา 1 ขอนแกน 2 

ศรสีะเกษ 1 ชลบุรี 2 

สกลนคร 1 ชุมพร 2 

สมุทรสาคร 1 นครนายก 2 

สระบุรี 1 นครราชสมีา 2 

สุรนิทร 1 ปทุมธานี 2 

ฉะเชิงเทรา 1 รอยเอ็ด 2 

นครพนม 1 ลพบุร ี 2 

นครศรธีรรมราช 1 ลําปาง 2 

ประจวบครีขีันธ 1 อุดรธานี 2 

ปราจนีบุรี 1 กาฬสนิธุ 1 

ปตตานี 1   

 

แผนภูมทิี่ 9  ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปริญญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามประเภทการรับเขาศกึษา 

ประเภทรับเขา จํานวนรับเขา (คน) รอยละของรับเขา 

โควตา 1,663 45.20 

Admission 237 6.44 

รอบทั่วไป 1,779 48.36 

รวม 3,679 100 
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ตารางที่ 10  ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามชวงเกรดเฉลี่ย 

ชวงเกรดเฉลี่ย จํานวน (คน) รอยละ 

ไมระบุ 81 2.20 

เกรดเฉลี่ยนอยกวา 2.00 151 4.10 

เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.50 797 21.66 

เกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 1,316 35.77 

เกรดเฉลี่ย 3.01 - 3.50 1,041 28.30 

เกรดเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 293 7.96 

รวม 3,679 100 

 

ตารางที่ 11  ตารางรอยละของจํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปรญิญาตรี  ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามบุคคลที่เปนผูปกครอง 

ผูปกครอง จํานวน (คน) รอยละ 

บดิา - มารดา 3,160 85.89 

ไมใชบดิา - มารดา 498 13.54 

ไมระบุ 21 0.57 

รวม 3,679 100 
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ตารางที่ 12  ตารางรอยละของจํานวนนักศกึษาแรกเขาระดับปรญิญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามอาชีพผูปกครอง 

อาชพีผูปกครอง จํานวน (คน) รอยละ 

ไมระบุ 185 5.03 

รับราชการ 381 10.36 

รัฐวสิาหกจิ 34 0.92 

พนักงานหนวยงานเอกชน/ลูกจางหนวยงานเอกชน 159 4.32 

คาขาย,ธุรกจิสวนตัวและอาชีพอสิระ/รับจาง 1,352 36.75 

เกษตร,ประมง 1,187 32.26 

ไมมเีงนิได 65 1.77 

อื่นๆ 219 5.95 

พนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ 97 2.64 

รวม 3,679 100 

 

ตารางที่ 13  ตารางรอยละของจํานวนนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตร ี ช้ันปที่ 1 ปการศกึษา  2558   

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จําแนกตามรายไดของผูปกครอง 

ชวงของไดผูปกครอง จํานวน (คน) รอยละ 

ไมมรีายได 207 5.63 

< 150,000 บาทตอป 1,856 50.45 

150,000 - 300,000 บาทตอป 781 21.23 

>  300,000 บาทตอป 214 5.82 

ไมระบุ 621 16.88 

รวม 3,679 100.00 

 

42 | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



ภาพที่ 1  การบันทกึขอมูลประวัตสิวนตัวผานแบบฟอรมอเิล็กทรอนกิสบนเครอืขายอนิเตอรเน็ตไวในระบบ 

            ฐานขอมูลของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

0000000000000 
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ประวัติผูวิจัย 

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

 

หัวหนาโครงการ 

 

ช่ือ – นามสกุล  : นางสาวเพ็ญพักตร  ราวลิ 

ตําแหนง  : นักวชิาการคอมพวิเตอร 

หนวยงาน  : กองบรกิารการศกึษา  สํานักงานอธกิารบดี 

ประวัตกิารศกึษา         : ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบัณฑติ   

โปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม 

สถานที่ตดิตอ  : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

     156 ม. 5 ต.พลายพุมพล  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

     โทร 0-5526-7100 

    E-mail : phak_ra@hotmail.com 

 

ผูวจัิยรวม 

 

ช่ือ – นามสกุล  : นางอัมพร  สัตยประกอบ 

ตําแหนง  : นักวชิาการศกึษา 

หนวยงาน  : กองบรกิารการศกึษา  สํานักงานอธกิารบดี 

ประวัตกิารศกึษา         : ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบัณฑติ 

โปรแกรมวชิาการจัดการทั่วไป  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม 

สถานที่ตดิตอ  : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

     156 ม. 5 ต.พลายพุมพล  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

     โทร 0-5526-7050 

    E-mail : amporn9989@gmail.com 
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