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การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ณัฐธิดา สีแตง

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ 2562

ชื่องานวิจัย กาวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป และ
ชื่อผูวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวณัฐธิดา สีแตง
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญา
ตรีภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และ ระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อนําเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ใหแก
คณะ/หนวยงาน นําขอมูลไปใชประโยชนตอไป
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาภาคเรียนปกติที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกภาคการศึกษา และทุกชั้นป ตามระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาหัวจริงที่ลงทะเบียนเรียน
ใน ภาค กศ.ปป. รวมทั้งสิ้ น
2,163 คน
คณะที่มีจํานวนนักศึกษาที่ล งทะเบียนมากที่สุด 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
และในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คื อ คณะที่ มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นมากที่ สุ ด คื อ ได แ ก
คณะครุ ศ าสตร จํ า นวน 87 คน รองลงมา คื อ วิ ท ยาลั ย การจั ด การและพั ฒ นาท อ งถิ่ น จํ า นวน 75 คน
คณะวิ ท ยาการจั ด การ จํ า นวน 24
คน คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 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

คณะครุศาสตร 56.17 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น 45.70 FTES คณะวิทยาการจัดการ 23.05
FTES คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.75 FTES คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.50 FTES
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3.06 FTES
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3. ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม
รายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอน
ภายในคณะ คิดเปนรอยละ 77.57 ตางคณะ คิดเปนรอยละ 22.43
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และในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะ คิดเปนรอยละ 90.98 ตางคณะ
คิดเปนรอยละ 9.02
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหเปนอยางยิ่งจากผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และกองบริการการศึกษาที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทําวิจัย
ขอขอบคุณ นางสาวิตรี ขาวสะอาด ที่อนุเคราะหจัดทําขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจําป
การศึกษา 2561 ทําใหการวิเคราะหขอมูลสําเร็จไปดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแด ครู-อาจารย และ
ผูที่เกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา
การศึกษาครั้งนี้ ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง
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บทที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมี พันธกิจหลัก คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การถายทอดองคความรูทองถิ่นและสากล สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพรอมทั้ง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตรงตาม
ความตองการของทิศทางการพัฒนาของประเทศ จะเห็นไดวาภารกิจที่มีความสําคัญในลําดับแรกที่จะตอง
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคากับทรัพยากรที่รัฐจัดสรรใหมาดําเนินงาน ก็คือ การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ซึ่งตองเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ เ คราะห
ประเมินผลไปที่กระบวนการในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งสามารถวัดและวิเคราะหได
จากขอมูลจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (SCH) และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละคณะ/หมูวิชาที่
ใหบริการการเรียนการสอน ซึ่งในปจจุบันจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาถูกใชเปนตัวเปรียบเทียบในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑประกอบการประเมินหลายตัวบงชี้หรือดัชนี ไมวาจะเปนการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาสถาบันอุ ดมศึ กษาภายนอกของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) หรือการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวของจะไดทราบความหมายที่แทจริงของนักศึกษาเต็มเวลา
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิเคราะหเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค
กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษา
และวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาของแตละหลักสูตร หมูวิชา
และคณะ ซึ่งประโยชนที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารเพื่อประกอบที่ใชในการ
ตัด สิ น ใจ วางแผน การบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิทยาลัย ในดานตางๆ และเปน ขอมูล ใหกับ หนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือผูที่สนใจทั่วไปที่จะนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานดานตางๆ ตอไป
2. ปญหาการวิจัย
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาและสั ด ส ว นการให บ ริ ก ารการสอนภายในคณะและต า งคณะ
ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ในแตละคณะเปนอยางไร
3. คําถามที่ใชในการวิจัย
1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางไร
2.สัดสวนการใหบ ริการการสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรีภ าค กศ.ปป. และ
ระดับบัณฑิตศึกษาของแตละคณะเปนอยางไร
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4. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES)
ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่ อ วิ เ คราะห สั ด ส ว นการให บ ริ ก ารการสอนภายในคณะและต า งคณะ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษาของแตละคณะ
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5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ระบุประเด็นที่ศึกษา : ศึกษาวิเคราะหขอมูลจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit

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

ใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษาในป

การศึกษา 2561 โดยคํานวณจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประมาณ
การจัดสรรงบประมาณในแตละปงบประมาณ
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6. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1.จํานวนนักศึกษาหัวจริง (Student by Head Count) หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรักษา
สภาพความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
2.จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (Student by Subject Count) หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาที่เปดสอน (นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนเรียนไดมากกวา 1 รายวิชา) ในคณะ
หรือสาขาวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
3.หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวางนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่คณะนั้นเปดสอน
4.นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึงจํานวนนักศึกษาที่ได
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 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ผูเรียนรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดการศึกษาเปนสวนมาก ไดแก หลักสูตรภาคพิเศษ โครงการพิเศษ ภาคสมทบ หรือภาค
ตอเนื่องที่เก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากคาหนวยกิตปกติ หรือคาธรรมเนียมเหมาจายที่รวมคาธรรมเนียมพิเศษ
ดวย
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8.กลุมสาขาวิชา ISCED หมายถึง การจัดกลุมสาขาตามมาตรฐานของ International Standard
Classification of Education ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใชในการจัดกลุมสาขาวิชาในการ
กําหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบสากล
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลประกอบที่ใชในการตัดสินใจ วางแผน การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ
เชน การจัดการเรียนการสอน การวางแผนอัตรากําลัง การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณ
2. เปนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ
3. เปนขอมูลใหกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปที่จะนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานดาน
ตางๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
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เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งมีมารฐานและคุณภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูล สงคราม ในคราวประชุมครั้งที่
145(5/2561) เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
1) ระบบการจั ด การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาโดยใช ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.1
มหาวิ ท ยาลั ย อาจเป ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นโดยให กํ า หนดระยะเวลาและจํ า นวนหน ว ยกิ ต
โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
1.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทาง ดังนี้
1.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม น อ ยกว า 12 สั ป ดาห โดย 1 หน ว ยกิ ต ระบบไตรภาค เที ย บได 12/15 หน ว ยกิ ต
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
เปนตามเงื่อนไขของคณะ หรือขอตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนผาน
ทางไกลระบบการสื่ อสารหรื อ เครื อ ข า ยสารสนเทศต างๆ หรื อ เป น ไปตามเงื่ อ นไขของคณะหรื อ ข อ ตกลงของ
มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา ตามกําหนเวลาของคณะนั้นๆ
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1.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศทั้งหมด ซึ่งอาจจะ
เปนความรวมมือของสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศมีการจัดการและมีมาตรฐานเชนเดียวกับ
หลักสูตรสากล
1.3.5 รูปแบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2) การกํ า หนดรายวิ ช า เพื่ อ ความเป น สากลทางการอุ ด มศึ ก ษา รายวิ ช า (Course) ในแต ล ะกลุ ม วิ ช า
ประกอบดวย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จํานวนหนวยกิต จํานวน
ชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้
2.1.1 เลขประจํารายวิชา แตละรายวิชาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนอักษรยอภาษาอังกฤษของกลุม
วิชา จํานวนไมเกิน 4 ตัวอักษร และสวนที่สองเปนตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักรอยหรือตัวเลขแรก หมายความวา
ระดั บ ความยากง า ยหรื อ ชั้ น ป หลั ก สิ บ หมายความว า รายวิ ช าในกลุ ม เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า และหลั ก หน ว ย
หมายความวา ลํากับกอนหลังรายวิชาในกลุมเดียวกัน การกําหนดตัวอักษรของกลุมวิชาใดๆ ใหจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
2.1.2 ชื่อรายวิชา เปนชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ใหความหมายของรายวิชานั้นในกรณีที่ชื่อ
เหมือนกันใหใสหมายเลขตอทายชื่อ ซึ่งแสดงถึงวาในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธตอเนื่องกัน
2.1.3 จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติและจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองให
กําหนดเปนไปตามเกณฑในขอ 15
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองใหคิด 1 หนวยกิตภาคทฤษฎี เทากับ 2 ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และ 1
หนวยกิตภาคปฏิบัติเทากับ 12 ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
3) การคิ ด หน ว ยกิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ใช ร ะบบหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในการจั ด การศึ ก ษาจํ า นวนหน ว ยกิ ต
บงชี้ถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนชั่วโมงที่ใชของแตละรายวิชาโดยใหเกณฑ ดังนี้
3.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาหรื อทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.1.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.1.4 การทําโครงการงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงการหรือ
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 ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
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5) หลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย
5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก
5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค
5.1.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก า วหน า วิ ช าการ ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถระดับสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว
ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลวและ
สนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึกทางวิชาการ
5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก
5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและ
ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลั ก สู ต รแบบนี้ เ ท า นั้ น ที่ จั ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) ได เพราะมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะการ
ปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
5.2.2 หลั กสูตรปริญ ญาตรีแบบกาวหนาทางวิช าชีพหรืปฏิบัติการ ซึ่งเปน หลักสูตรสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรปกติ
ที่เปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัยที่ลุมลึกหรือไดรับการปฏิบัติขั้นสูงในหนวยองคกร หรือสถานประกอบการ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก า วหน า ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารต อ งมี ก ารเรี ย นรายวิ ช า
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
พิจารณาจากสาระสําคัญฐานกําเนิดรายวิชาและความเกี่ยวของกันของเนื้อหาวิชา
3. การกําหนดรหัสวิชา ไดกําหนดตามหลักเกณฑ “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549” มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
3/2553 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ดังนี้
3.1 ตัวอักษรภาษาไทย 4 ตัวอักษร
3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง อักษรยอของคณะที่รายวิชาที่สังกัดอยู
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 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลข 8 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เลข 9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุมวิชายอยในสาขาวิชา
เลข 0 - 1
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน
เลข 2 – 8
หมายถึง กลุมวิชายอยตามศาสตรนั้นๆ
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณและการศึกษาอิสระ
เชน ปญหาพิเศษ , สหกิจศึกษา
ตัวเลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับกอนหลังของรายวิชา
3.4 วิชาใดที่คณะเปดสอน ใหคณะกําหนดรหัสวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
ความเหมาะสม
3.5 วิชาใดที่หนวยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหเปนผูกําหนดรหัสวิชาตาม
ความเหมาะสม และเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
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
สําหรับวิชาอื่นที่อาจจัดอยูในประเภทเดียวกับวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ โครงงาน
โครงการวิจัย สหกิจศึกษา และวิทยานิพนธ ใหใชตัวเลขตัวที่ 5 และตัวที่ 6 อยูในชวง 95 – 99 โดยไมซ้ํา
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
ADED
6.การบริหารการศึกษา
คศ.บศ.
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
VIT
13.ภาษาเวียดนาม
มส.ภว.
มส.ปศ.
HIS
14.ประวัติศาสตร
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.
23.ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
มส.ทต.
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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.วิทยุ-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
ENVI
4.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.สว.
วท.วท.
GSCI
5.วิทยาศาสตรทั่วไป
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.พื้นฐานวิศวกรรม
ทอ.วศ.
ENGI
3.เครื่องกล
ทอ.คก.
MECH
4.การผลิต
ทอ.กผ.
PROD
EEPW
5.ไฟฟากําลัง
ทอ.ฟก.
ทอ.คอ.
ICOM
6.คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
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
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13.วิศวกรรมการจัดการ
ทอ.วจ.
ENMG
14.โทรคมนาคม
ทอ.ทค.
TELE
15.ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ทอ.คค.
ITCS
1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลั กสูตรระดั บ ปริญ ญาตรีที่เปดสอนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม ประจําป
การศึกษา 2558มีดังนี้
1.2.1 คณะครุศาสตร
1) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (5 ป ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (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) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (5 ป ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
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) หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2555
6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง 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) หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
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
พ.ศ. 2556
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5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
7) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2556
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8) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาส ตรบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย ว และการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
9) หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร ธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
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) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3) หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าผลิ ต ภัณ ฑ อุต สาหกรรมเกษตร หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลั กสูตร
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) หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (ต อ เนื่ อ ง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5) หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สรุปไดวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561” คือ เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมาย รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
1. ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. การกําหนดรายวิชา เพื่อความเปนสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแตละกลุม
วิชา ประกอบดวย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จํานวนหนวยกิต
จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. การคิดหนวยกิต มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวนหนวย
กิต บงชี้ถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนชั่วโมงที่ใชของแตละรายวิชาโดยใหเกณฑ
ดังนี้
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3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ
3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ
3.4 การทําโครงการงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
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 ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
นั้น
5. หลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย
5.1 หลั กสู ตรปริ ญญาตรีทางวิช าการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก หลักสูตรปริญ ญาตรีและ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา
5.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ทางวิช าชี พหรือ ปฏิ บัติ การ แบ งเป น 2 แบบ ได แก หลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรืปฏิบัติการ
6. การใชระบบรหัสวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31
(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องการใชระบบรหัสวิชา ดังนี้
6.1 การจัด กลุมสาขาวิชา ใชระบบการจั ดของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
6.2 การจัดกลุมสาขาวิชา ยึดหลักความเหมาะสมและความสัมพันธในการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาจากสาระสําคัญฐานกําเนิดรายวิชาและความเกี่ยวของกันของเนื้อหาวิชา
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6.3 การกําหนดรหัสวิชา
6.4 วิชาใดที่คณะเปดสอน ใหคณะกําหนดรหัสวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
ความเหมาะสม
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6.5 วิชาใดที่หนวยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหเปนผูกําหนดรหัสวิชาตาม
ความเหมาะสม และเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
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2.ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 126 (10/2559) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
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1) ระบบการจัดการศึกษา มี 3 ระบบ ดังนี้
1.1 การจั ด การศึ ก ษาตลอดป ก ารศึ ก ษา โดยไม แ บ ง หนึ่ ง ป ก ารศึ ก ษา มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษา
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
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ระบบการจัดการศึกษาในขอ 1.2.1 - 1.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษก็ได

1.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 8 สัปดาห จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการ
เรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 2

การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการ

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 สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
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3) การคิดหนวยกิต กําหนดดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิตระบบทวิภาค
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3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิตระบบทวิภาค
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3.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึ กษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1
หนวยระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ตามขอ 2 ที่ไมใชระบบทวิภาคใหเทียบคาหนวยกิตกับชั่วโมง
การศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน

4) หลักสูตรการศึกษา ดังนี้
4.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให
มีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
4.1.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ ง ให มี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
การศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาของชาติ ปรัช ญาของการอุดมศึกษา ปรัช ญาของสถาบัน อุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรูความสามารถระดับสูง ใน
สาขาวิ ช าต า งๆ โดยกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ให ส ามารถบุ ก เบิ ก แสวงหาความรู ใ หม ไ ด อ ย า งมี อิ ส ระ รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมี
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ความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับ
ปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชน
ตอการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
4.1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอื่น ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลั ยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูระดับบัณฑิตศึกษาไดทุกระดับหลักเกณฑการเทีย บ
ความรูตามหลักสูตรใหเปนไปตามาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5) โครงสรางหลักสูตร
5.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยตลอด
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
5.2 ปริ ญ ญาโท ให มีจํ า นวนหนว ยกิตรวมตลอดหลักสูต ร ไมนอ ยกวา 36 หน ว ยกิ ต โดยแบ ง
การศึกษา เปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แผน ก 1 ทํ า เฉพาะวิ ทยานิ พนธ ซึ่ งมี ค า เที ย บได ไ ม น อ ยกว า 36 หน ว ยกิ ต มหาวิ ท ยาลั ย อาจ
กําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอย
กวา 12 หนวยกิต
สรุ ป ได ว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” คือ เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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 ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ
3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

20

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3.3 การฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช เ วลาฝ ก ไม น อ ยกว า 45 ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ
3.4 การทํ า โครงงานหรือ กิจ กรรมการเรี ย นอื่น ใด ตามที่ ไดรับ มอบหมายที่ ใชเวลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
3.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
3.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
4.
หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ประกอบด ว ย หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบ
ระดั บ ปริ ญ ญาโท 2 ปริ ญ ญาได ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาลักษณะอื่น ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
5. โครงสรางหลักสูตร
5.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
5.2 ปริ ญ ญาโท ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ไม น อ ยกว า 36 หน ว ยกิ ต
โดยแบงการศึกษา เปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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3. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีโดยมุงสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงโดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติการริเริ่ม
การพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพสวนการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญมากขึ้นเนนความเปนเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะการวิจัย การ
พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544 : 12-13)
ปรัชญา วัตถุประสงค และความมุงหมายของบัณฑิตศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 25) ไดกําหนดปรัชญาในระดับบัณฑิตศึกษาไววา เนนการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมๆ ได
อยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
ยังไดกําหนดวัตถุประสงคของการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. เพื่อสนองความตองการกําลังคนระดับสูงในสาขาวิชานั้นๆ
2. เพื่อสงเสริมความกาวหนาในสาขาวิชาตางๆ โดยอาศัยผลการวิจัยคนควาเปนปจจัยสําคัญ และ
สงเสริมประสิทธิภาพการสอน
3. เพื่อสงเสริมใหผูศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการในระดับสูงและเปนผูมีจริยธรรม
4. เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นไดเปด
สอนขั้นปริญญาตรี โดยมีผลงานจัดโดยคณะกรรมการจากภาควิชาตางๆ
5. เพื่อสงเสริมหลักสูตรที่ประกอบดวยสาขาตางๆ จัดโดยคณะกรรมการจากภาควิชาตางๆ
6. เพื่อสงเสริมหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย และนั ก วิ ช าการชั้ น สู ง ขั้ น
บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 5-9) ไดกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียน
ทุกคนวามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาเปนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ในดา นของจุดมุงหมายของการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปาหมายไว
ดังนี้คือ มุงสงเสริมให ผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะสาขาวิชาชี พเฉพาะทาง ใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้นมุ ง
สร า งสรรค ค วามก า วหน า และความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการโดยเฉพาะการค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู
เปนการศึกษาที่มุงเนนเรื่ องวิชาชีพโดยเฉพาะ และเปนการศึ กษาที่มุงสรางนักวิชาการที่มีความสามารถในทาง
วิชาการในระดับสูง เพื่อเปนผูนําทางวิชาการในสาขาของตนเอง (วิจิตร ศรีสอาน, 2525 : 2 -17)
จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 54) กลาววา ลักษณะสําคัญของบัณฑิต คือ สามารถใชความสามารถของตนให
เกิดประโยชนในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม ไดใชกระบวนการทางธุรกิจเปนประโยชน
โดยไมตกเปนทาสของระบบธุรกิจไมถูกกระแสวัตถุนิยม บริโภค และการแขงขันมากํากับชีวิตของตนในฐานะบัณฑิต
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โดยยังคงรักษาจุดยืนของความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพไวได ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
ของอดุลย วิรยเวชกุล (2541 : 14) ที่ไดใหความเห็นวา คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่ผานการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาตางๆ ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีความกระตือรือรนและความสนใจใฝรู
อย า งต อเนื่ อง ความสามารถในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง ความสามารถในการเสนอผลงานทางวิช าการ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการสอน ความสามารถเชิงวิจารณบนพื้นฐานวิชาการ
และเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงวิกฤต และการคิดเชิงสรางสรรค ความรอบรูในศาสตรอื่นๆ และความรูทั่วไป
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม มีคณ
ุ ธรรม วัฒนธรรม และอารยธรรม
จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 53-56) ไดจัดกลุมของคุณสมบัติของบัณฑิตไวดังนี้
1. กลุมคุณลักษณะดานวิชาชีพ หมายถึงความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพแตละวิชาชีพก็ยอมมีความแตกตางกันได โดยที่บางวิชาชีพมีการรับรองตามกฎหมาย ใหมีสิทธิเพิ่มเติม
เปนพิเศษเหนือประชาชนทั่วไป ขอกําหนดดานวิชาชีพจึงเปนขอกําหนดที่พึงในการรับสิทธิตามกฎหมายจากรัฐ ซึ่ง
สวนใหญรัฐจะมอบหมายใหวงการวิชาชีพนั้นๆ ดูแลกันเอง โดยดูวามีความรู
2. กลุมความเปนนักวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการหาความรูเพิ่มเติมและคงความเปน
นักวิช าการไวตลอดไป ทั้งนี้ต องมี นิสัยใฝรูกํากับ อยูดว ย จึ งจะสามารถเปนนักวิชาการใชเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ส า ร ส น เ ท ศ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต น อ ก จ า ก นี้ 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
ของนั กวิ ช าการอั น พึ งรักษา ได แก ความซื่ อสัตยสุจ ริต ไมกลาวเท็จ ไมเอาสมบัติของผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยสินทางปญญามาเปนของตนเอง และใชวิชาการในทางที่กอใหเกิดประโยชนไมใชกอใหเปนโทษ หรืออันตราย
ตอสังคม และตอตนเอง
3. กลุ ม กระบวนการความคิ ด ตั้ ง แต ก ารมี วิ จ ารณญาณ สามารถตี ค า สิ่ ง ต า งๆและใช ข อ มู ล
ขอเท็จจริงไดอยางเหมาะสม สามารถคิดเปน
4. กลุมกระบวนการความคิด และปรับตนใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปโดยมีวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนวัตกรรม ความสามารถสรางงานของตนเองไดเรียกวาทําเปนและสามารถแกปญหา
เปน
5. กลุมความคิดเปนพลเมืองของประเทศ ภูมิภาคและของโลก โดยมีคานิยมความเชื่อที่ถูกตองสม
ฐานะทั้งทางดานสังคมและมนุษยธรรม เชนสันติภาพ ความยุติธรรมในสังคม เสรีภาพ เสมอภาค และเอกภาพ อัน
เปนเครื่องกํากับพฤติกรรมใหสามารถใชความรูและสมรรถนะไปในทางที่ถูกที่ควร สามารถยืนหยัดในหลักการที่พึ่ง
ของสั งคมไดกลุ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ตามสมควรแกฐ านะของผูไดรับ การศึกษาดี โดยสอดแทรก กํากับ อยูใน
พฤติกรรมทุกดาน ทั้งกาย วาจา และใจ
โดยที่ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต มี ม ากมายด า นหลายประการ ความสามารถในการเลื อ กและ
จั ด ให เ กิ ด ขึ้ น ตามที่ เ ป น ไปก็ เ ป น ความหวั ง อั น สู ง สุ ด บั ณ ฑิ ต ในอุ ด มคติ จึ ง มี ค วามหลากหลายแล ว แต ส ถาบั น
จะตั้งเปาประสงคไว ความเปนตัวตนของตนเองของบัณฑิตก็เปนคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนั้น ภายในกรอบ
เปาประสงคของสถาบัน บัณฑิตในสถาบันแตละคนตองมีวิสัยทัศนและตั้งเปาประสงคของตนที่แตกตางจากผูอื่นได
จุดสําคัญคือความพยายามมุงมั่นไปสูสิ่งที่ดี ที่พึงประสงค คือ ความเปนอิสระของตน พึงตนเองได กังนั้นคุณลักษณะ
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อันพึงประสงคของบัณฑิตจึงหมายถึง คุณภาพตามที่ผูเรียน ผูสอน สถาบันการศึกษา วงวิชาการ และสังคม ตั้ง
ความหวังไว
สรุปไดวา “การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” คือ การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยผูสําเร็จ
การศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะประกอบดวย
สาขาวิช าเฉพาะและสาขาวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ งมีจุดมุงหมายเพื่ อสงเสริ มใหผูเรียนไดพัฒ นาความรูและทักษะสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางใหมีความชํานาญมากขึ้นและมีกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะการคนควาวิจัยและพัฒนาองค
ความรูใหม มุงสรางนักวิชาการที่มีความสามารถในทางวิชาการระดับสูงเปนผูนําทางวิชาการในสาขาของตนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม
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4. รูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบการจัดดําเนินงานบัณฑิตศึกษามีการบริหารในรูปของคณะกรรมการมากกวาการดําเนินการโดย
ภาควิชา ฮีส (Heiss.1977 : 65-66) ไดศึกษา พบวา การจัดการบัณฑิตศึกษาโดยใหภาควิชารับผิดชอบทั้งหมดนั้น
กอใหเกิดปญหาที่สําคัญคือ แตละภาควิชาจะเปนวงลอมที่แยกตัวเองออกจากกัน และใชความพยายามที่จะให
สมาชิกของตนเองแยกตัวออกจากวิชาการสาขาอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนนอกภาคไดซึ่งในที่สุดก็จะ
กลายเปนคนคับแคบในทางวิชาการ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่ อ ตอบสนองการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ” สรุ ป ได ว า สถาบั น ราชภั ฏ ควรจั ด รู ป แบบองค ก รแบบแนวราบ
Flat Administrative Structure เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนยอดขณะเดียวกันก็ชวยใหเกิดความคิด
ริเริ่ม ความผูกพัน กับกิจกรรมตางๆของบุคลากร ทําใหสามารถรวมตัวกันริเริ่มกิจกรรมตามที่กลุมเห็นสมควร และ
ยังกอใหเกิดความรูสึกผูกพันซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจรวมกิจกรรมนั้นๆ เปนโปรแกรมวิชา โดยใหผูอํานวยการโปรแกรม
ที่ มาจากผู ร ว มงานทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานวิ ช าการ บุคลากรและงบประมาณรวมทั้ง ติดตามประเมิน ผลงานตาม
วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชานั้นๆ และยังสามารถทําไดหลายโปรแกรมวิชาตามที่เห็นวามีความเปนไปได
รูปแบบที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง เทียนฉาย กีระนันท (2530 : 19-20) ไดเสนอไวในการวิเคราะหการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยวา ในภาวะที่ทรัพยากรจํากัดเชนนี้นาจะไดพิจารณาถึงความพรอม
ของสถาบันหลายๆสถาบันรวมกัน กลาวคือ สถาบันใดสถาบันหนึ่งอาจไมพรอมในการจัดบัณฑิตศึกษาสาขาหนึ่ง
แตเปนไปไดวาหากรวมมือกันหลายๆ สถาบันแลวอาจพรอมหรือพรอมมากขึ้นในการจัดการศึกษาสาขานั้นทั้งนี้
อาจนําไปสูโครงการรวม (join venture) ในระหวางสถาบันผูผลิตได ดังเชน ความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เปนตน
การจั ด ดํ า เนิ น งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในประเทศไทย มี รู ป แบบดํ า เนิ น การแตกต า งกั น ไปซึ่ ง จํ า แนก
ไดเปน 4 รูปแบบดังนี้
1. การจัดดําเนินงานในรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดตั้ งเป นบัณฑิตวิทยาลัย มีฐ านะเปนคณะหนึ่ งในมหาวิทยาลั ยหรื อสถาบัน อุด มศึกษา ผูบริ หาร
บัณฑิตวิทยาลัยไดแก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือเทียบเทาคณบดีและ/หรือผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่
เป น หน ว ยงานกลางในการประสานงานกั บ คณะวิ ช าที่ เป ดสอนในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาควบคุ มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหอยูในมาตรฐานเดียวกันและใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย สายงานของบัณฑิตวิทยาลัย
สวนใหญจะประกอบดวย สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะแบงสายงานเปนงานบริการการศึกษา และ /หรือ งาน
วิชาการ และงานธุรการ สวนงานสอนนั้นดําเนินการโดยภาควิชาที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันเฉพาะทาง
การจั ด ดํ า เนิ น งานรู ป แบบนี้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เป น สถาบั น คล า ยมหาวิ ท ยาลั ย มี ฐ านะเที ย บเท า กรม
สั ง กั ด มหาวิ ทยาลั ย สถาบั น มี ภ ารกิ จ ทางการสอนระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษาและให บ ริ การทางสถาบั น ทํ าหน า ที่แ ละ
รับผิดชอบในการประสานงานการบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล การคลัง การพัสดุและซอมบํารุง งานสาร
บรรณ การใหบริการดานการศึกษา ดานโสตทัศนูปกรณ และการใหบริการตางๆ แกคณะ/สํานัก ตลอดจนการ
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ควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบของทางราชการอีกสวนหนึ่งดวย ผูบริหารสถาบันไดแก อธิการบดี และ
รองอธิการบดีฝายตางๆ สถาบันซึ่งดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
3. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันนานาชาติ
สถาบันนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการอํานวยการสถาบันซึ่งประกอบดวย
บุคคลสัญชาติตางๆ ทําหนาที่รับผิดชอบกําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย สถาบัน
ซึ่งดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแกสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
4. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันอิสระภายในมหาวิทยาลัย
การจัดเปนหนวยงานอิสระในรูปแบบของสถาบันภายในมหาวิทยาลัย จะมีการบริหารงานอยางมีอิสระ
มาก ไมตองอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวสูง การบริหารงานจัดในรูป
ของคณะกรรมการ สถาบันซึ่งดําเนินงานในรูปแบบนี้ไดแก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
หลักการทั่วไปในการจัดดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะอนุกรรมการจะพิจารณา
ความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบปด ทบวงมหาวิทยาลัย (2529 :
18-19) ไดใหขอเสนอแนะซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปอาจนําไปใชเปนแนวทางไดดังนี้
1. การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตองเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ และตรงกับความตองการอัน
จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
2. วิธีการจัดการศึกษา จะตองเนนการปะทะสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนโดยสม่ําเสมอ
3. การจัดระบบหองสมุด และหองปฏิบัติการเพื่อการศึกษาคนควาและวิจัยจะตองจัดใหไดเพียงพอกับ
เกณฑมาตรฐานและมีความเหมาะสม
4. วิ ธี การรั บ เข า ศึ กษา ต องใช วิ ธีรับ โดยใชเกณฑความสามารถทางสติปญ ญาเพื่อประสิทธิภ าพและ
คุณภาพการศึกษา
5. งบประมาณที่ใชเพื่อการจัดการศึกษา สาขาวิชาใดก็ตามจะตองจัดในลักษณะพึ่งตนเองใหมากที่สุด
โดยไมเปนภาระงบประมาณแผนดิน และมีแผนใชจายที่แสดงใหเห็นขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงินใน
ระยะยาว
6. สถาบั น ที่ เ ป ดสอนบั ณ ฑิ ตศึ กษา จะตองมีอาจารยป ระจําที่มีวุฒิ และมีป ระสบการณทางวิช าการ
ที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยในการนี้จะตองใชอาจารยพิเศษใหนอยที่สุด เพราะการใช
อาจารยพิเศษที่เปนอาจารยประจําสถาบันอื่น อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. กอนการดําเนินการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบใด จะตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษา
ในลักษณะนั้นๆ เสียกอนวาไดผลดีหรือไม เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบใหเหมาะสมกอนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ควรให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดดําเนินงานบัณฑิตศึกษาจะตองมีการดําเนินการใหครบระบบทั้งในดานการวาง
แผนการดํ า เนิ น งานล ว งหน า อย า งชั ดเจน การจั ดองคก ารรั บ ผิ ด ชอบและกํา หนดอํา นาจหนา ที่ ของฝา ยตา งๆ
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ที่เกี่ยวของ การอํานวยการใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การบริหารบุคลากรวิชาการและบุคลากรฝาย
สนับสนุนวิชาการประสานกับคณะวิชา ภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมการจัดงบประมาณและ
ทรัพยากรในลักษณะพึ่งตนเองใหมากที่สุด ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูเกี่ยวของทราบเปนระยะๆ
สรุปไดวา “รูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” คือ สถาบันราชภัฏควรจัดรูปแบบองคกรแบบ
แนวราบ Flat Administrative Structure” เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนยอดขณะเดียวกันก็ชวยให
เกิดความคิดริเริ่ม ความผูกพัน กับกิจกรรมตางๆของบุคลากร ทําใหสามารถรวมตัวกันริเริ่มกิจกรรมตามที่กลุม
เห็น สมควร และยังกอใหเ กิดความรูสึ กผู กพั นซึ่งกัน และกัน ซึ่งการจัดดําเนิน งานบัณฑิต ศึกษาในประเทศไทย
มีรูปแบบดําเนินการแตกตางกันไปซึ่งจําแนกไดเปน 4 รูปแบบดังนี้
1. การจัดดําเนินงานในรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
2. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันเฉพาะทาง การจัดดําเนินงานรูปแบบนี้มีการจัดตั้งเปนสถาบันคลาย
มหาวิ ทยาลั ย มี ฐ านะเที ย บเท า กรม สั งกั ดมหาวิทยาลัย สถาบัน มีภ ารกิจ ทางการสอนระดับ บัณฑิตศึกษาและ
ใหบริการทางสถาบัน
3. การจั ดดํ าเนิ น งานในรู ป แบบสถาบั น นานาชาติ บริ ห ารงานโดยคณะกรรมการอํ า นวยการสถาบั น
ซึ่งประกอบดวยบุคคลสัญชาติตางๆ ทําหนาที่รับผิดชอบกําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม
นโยบาย
4. การจัดดําเนินงานในรูปแบบสถาบันอิสระภายในมหาวิทยาลัย จัดเปนหนวยงานอิสระในรูปแบบของ
สถาบันภายในมหาวิทยาลั ย จะมี การบริ หารงานอยางมีอิส ระมาก ไมตองอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย
ทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวสูง การบริหารงานจัดในรูปของคณะกรรมการ
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5. การคํานวณและการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ที่คณะเปด
สอนทั้งภาคตนและภาคปลายของปการศึกษานั้นๆ โดยมีขั้นตอนและการใชสูตรในการคํานวณดังนี้
5.1จํานวนหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour = SCH) คํานวณโดยสูตร
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SCH = จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในรายวิชาหนึง่ × จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น

5.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student = FTES) คํานวณโดยสูตร
FTES ในภาคการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

FTES =SCH/18

FTES =SCH/12

ระดับบัณฑิตศึกษา

FTES =SCH/12
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ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.

FTES ในปการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

FTES =SCH/36

ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.

FTES =SCH/36

ระดับบัณฑิตศึกษา

FTES =SCH/24

5.3 การปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตเปนระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา หรือ (Full Time Equivalent Student = FTES) เปนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและนักศึกษานอกเวลา
ที่ ไ ด ป รั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาให เ ป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ให อ ยู ใ นหน ว ยวั ด (SCALE) เดี ย วกั น
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 การปรับคา FTES ของ สกอ. ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกันกับ
FTES ระดับปริญญาตรี
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตรี
2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปริญญาตรี
3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
4.กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
FTES ระดับบัณฑิต × 1.5 = FTES ระดับปริญญาตรี

สรุปไดวา “การคํานวณและการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา” คือ การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ที่คณะเปดสอนทั้งภาคตนและภาคปลายของป
การศึกษานั้นๆ โดยมีขั้นตอนและการใชสูตรในการคํานวณดังนี้
1. การคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา
ระดับปริญญาตรี
FTES (ภาคการศึกษา) = SCH/18
FTES (ปการศึกษา) = SCH/36
ระดับบัณฑิตศึกษา
FTES (ภาคการศึกษา) = SCH/12
FTES (ปการศึกษา) =
SCH/36
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2. การปรับคา FTES ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES
ระดับปริญญาตรี โดยใชเกณฑของ สมศ. อางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตรี
2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปริญญาตรี
3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
4.กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
FTES ระดับบัณฑิต × 1.5 = FTES ระดับปริญญาตรี
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6. งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2557) รายงานการวิเคราะห เรื่อง นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ จํานวน
13,457 คน เปน นั กศึ กษาเต็ มเวลาระดั บ ปริญ ญาตรีภ าคปกติ จํานวน 10,158 คน คิดเปน รอยละ 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 ป ก ารศึ ก ษา 2555 พบว า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ทั้งสิ้น 21,479.35 FTES คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด คือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 6,545.22 FTES รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 4,434.45 FTES
คณะวิ ศวกรรมศาสตร จํ านวน 3,544.30 FTES คณะศิล ปะศาสตรป ระยุกต 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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งสิ้น 36,918.62 FTES วิทยา
เขตหาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 19,031.23 FTES ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสูงกวาวิทยาเขตอื่นๆ
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
เมื่อดูขอมูลรายคณะ พบวา คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด 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 มื่ 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 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งสิ้น 13,637.90 FTES แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 12,892.56 FTES และระดับบัณฑิตศึกษา 745.34 FTES คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามาก
ที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2,405.76 FTES รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2,333.01 FTES และ
คณะอักษรศาสตร จํานวน 2,127.78 FTES สวนคณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลานอยที่สุด คือ คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 256.77 FTES
สรุปไดวา “งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ” คือ จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ พบวา มีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและจํานวนนักศึกษาหัวจริง
มากที่สุด จากการทั้ง 4 งานวิจัยที่ไดนํามาศึกษา และรองลงมาจะเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในจํานวนที่ลดลงไปในทางเดียวกัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
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1. ขั้นตอนการทําวิจัย
1.1 แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคเรีย นที่ 1,2 และ 3 ประจํ าป การศึ กษา 2561 ตามระบบฐานขอมูลนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ของกองบริการการศึกษา
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
แบบบันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน พรอมนํามา
เก็บรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนเรียนจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาที่
เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาที่ใหบริการงานสอนในปการศึกษา 2561 จากระบบทะเบียนนักศึกษาของกอง
บริการการศึกษาดังนี้
2.1.1. จําแนกตามระดับการศึกษาเปนระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.2. จําแนกตามภาคการศึกษา
2.1.3. จําแนกตามคณะ/หมูวิชา ที่เปดบริการการสอน และคณะที่นักศึกษาสังกัด
2.1.4. จําแนกตามรายวิชาที่เปดสอน
2.1.5. จําแนกตามหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
1.3.2 การตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของขอมูล ดังนี้
2.2.1. ตรวจสอบความถู กต องของข อ มู ล และลงรหั ส ข อมู ล โดยใช โ ปรแกรม Microsoft
Excel for Windows
2.2.2. สรางตารางประกอบการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคา FTES ของแตละคณะตอป
การศึกษา ตอภาคการศึกษา และตอสาขาวิชา
1.3.3 จัดประชุมหารือแสดงความคิดเห็นรวมกั นในการตรวจสอบข อมูล/รายวิช าที่นักศึ กษาได
ลงทะเบียนเรียนรวมกับทางคณะทั้ง 7 คณะ, กองบริการศึกษา และผูวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและตรงกับ
การจัดรายวิชาของทางคณะและกองบริการการศึกษา
1.4 การวิเคราะหขอมูล
1.4.1 หาจํานวนหนวยกิตนักศึกษาในแตละรายวิชา ใหนําจํานวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในแตละ
รายวิชา คูณกับจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนในแตละรายวิชา จะไดคาจํานวนหนวยกิตนักศึกษา
ของแตละรายวิชาที่นักศึกษาคณะตางๆ มาลงทะเบียนเรียน
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1.4.2 การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน
FTES =SCH/18

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา
FTES =SCH/36

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

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา
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FTES =SCH/12

FTES =SCH/36

1.4.4 การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา ใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอภาคเรียน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอปการศึกษา

FTES =SCH/12

FTES =SCH/24

การปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตเปนระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา หรือ (Full Time Equivalent Student = FTES) เปนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษและนักศึกษานอกเวลาที่ได
ปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาใหเปนระดับปริญญาตรีเพื่อใหอยูในหนวยวัด (SCALE) เดียวกันดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 การปรับคา FTES ของ สกอ. ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก
ใหเปนหนวยวัดเดียวกันกับ FTES ระดับปริญญาตรี
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
FTES ระดับบัณฑิต × 2 = FTES ระดับปริญญาตรี
2.กลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
FTES ระดับบัณฑิต × 1.8 = FTES ระดับปริญญาตรี
3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา

บทที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา (FTES) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าค กศ.ปป. และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดดําเนินการวิเคราะห ดังนี้
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การวิเคราะหขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.และ
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
1. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาหั ว จริ ง ภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาค กศ.ปป. และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.
และระดับบัณฑิตศึกษา
3. สัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะและตางคณะภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา
ตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา
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1. ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาหัวจริงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.
และระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะ (Student by head count)
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาหัวจริง ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. จําแนกตามคณะ
คณะ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาหัวจริง
123
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0
128
781
2,163
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2. ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. จําแนกตามคณะ
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป.
คณะ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
142.89
281.81
545.67
115.70
16.33
140.22
336.70
1,579.31

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงครามมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป. โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 1,579.31 FTES
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป.

56.17

23.05

12.75

คคศ.

คมส.

45.7

ควจ.

ควท.

0

5.5

3.06
คทก.

คทอ.

วจท.

รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป.

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป. โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 1,579.31 FTES จากตารางที่ 4 จะเห็นวา คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามาก
ที่ สุ ด ได แ ก คณะวิ ท ยาการจั ด การ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา เท า กั บ 545.67 FTES
รองลงมา ได แ ก
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 336.70 FTES คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 281.81 FTES คณะครุศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
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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
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ในป การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภักพิ บูลสงครามมีจํานวนนั กศึกษาเต็มเวลาระดับ บัณฑิตศึ กษา
โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 146.23 FTES
คณะ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
56.17
12.75
23.05
0.00
3.06
5.50
45.70
146.23

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา

56.17

45.7

23.05

12.75

คคศ.

คมส.

0

ควจ.

ควท.

3.06
คทก.

5.5
คทอ.

วจท.

รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉลี่ย ทั้ งสิ้ น 146.23 FTES จากตารางที่ 5 จะเห็น วา คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด ไดแก
คณะครุศาสตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 56.17 FTES รองลงมา ได แก วิทยาลัยการจั ดการและ
พัฒนาทองถิ่น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทากับ 45.70 FTES คณะวิทยาการจัดการ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เทากับ 23.05 FTES คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวนนักศึกษาเต็ มเวลา 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
ตารางที่ 6 จํา นวนนั กศึ กษาเต็ มเวลา (FTES)
การใหบริการการสอน

ในระดั บปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ในคณะ
FTES

รอยละ

ตางคณะ
FTES
รอยละ

112.24
131.14
538.42
8.56
1.48
122.64
310.53
1,225.00

9.16
10.71
43.95
0.70
0.12
10.01
25.35
100.00

30.58
150.67
7.25
107.14
14.92
17.58
26.17
354.31

8.63
42.52
2.05
30.24
4.21
4.96
7.39
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะ

จําแนกตามสัดสวน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะตนเอง
จากตารางที่ 6 จะเห็ น ว า การบริ ก ารการสอนแก นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะตนเองมากที่ สุ ด ได แ ก
คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 538.42 FTES คิดเปนรอยละ 43.95 รองลงมา ไดแก
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 310.53 FTES คิดเปนรอยละ 25.35
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 131.14 FTES คิดเปนรอยละ 10.71
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คิ ด เป น จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา 122.64 FTES คิ ด เป น ร อ ยละ 10.01
คณะครุศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 112.24 FTES คิดเปนรอยละ 9.16 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 8.56 FTES คิดเปนรอยละ 0.70 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 1.48 FTES คิดเปนรอยละ 0.12 ตามลําดับ

2) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอื่น
การบริการการสอนแกนั กศึกษาสังกัดคณะอื่น มากที่สุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร
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 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น คิดเปน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 26.17 FTES คิดเปนรอยละ 7.39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทองถิ่น 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
ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสัดสวนการใหบริการการสอน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ในคณะ
FTES

รอยละ

ตางคณะ
FTES
รอยละ

56.04
0.00
23.05
0.00
3.06
5.50
45.40
133.05

42.12
0.00
17.32
0.00
2.30
4.13
34.12
100.00

0.13
12.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
13.18

0.96
96.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2.28
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะตนเอง
จากตารางที่ 7 จะเห็ น ว า การบริ ก ารการสอนแก นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะตนเองมากที่ สุ ด ได แ ก
คณะครุศาสตร คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 56.04 FTES คิดเปนรอยละ 42.12 รองลงมา ไดแก วิทยาลัย
การจั ด การและพั ฒ นาท อ งถิ่ น คิ ด เป น จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา 45.40 FTES คิ ด เป น ร อ ยละ 34.12
คณะวิ ท ยาการจั ด การ คิ ด เป น จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา 23.05 FTES
คิ ด เป น ร อ ยละ 17.32
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คิ ด เป น จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา 5.50 FTES
คิ ด เป น ร อ ยละ 4.13
คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร คิ ดเปน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 3.06 FTES คิดเปนรอยละ 2.30
ตามลําดับ

2) สัดสวนการใหบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอื่น
การบริการการสอนแกนักศึกษาสังกัดคณะอื่นมากที่สุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 12.75 FTES คิดเปนรอยละ 96.76 รองลงมา ไดแก วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาทองถิ่น คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 0.30 FTES คิดเปนรอยละ 2.28 และ คณะครุศาสตร คิดเปน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 0.13 FTES คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ

บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และสัดสวนการใหบริการ
การสอนภายในคณะและตางคณะ ในระดับ ปริ ญญาตรี ภาค กศ.ปป.และระดับ บัณฑิต ศึกษาของแต คณะ
ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดดําเนินการวิเคราะห ดังนี้

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
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1.1 ในป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนจํานวน
นักศึ กษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 1,579.31 FTES
ไดแก คณะวิ ทยาการจัด การ 545.67 FTES
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น 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 ในป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) เทากับ 146.23 FTES ไดแก คณะครุศาสตร 56.17 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
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 มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม

รายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอน
ภายในคณะ คิดเปนรอยละ 77.57 ตางคณะ คิดเปนรอยละ 22.43
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2.2 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม
รายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะ
คิดเปนรอยละ 90.98 ตางคณะ คิดเปนรอยละ 9.02
อภิปรายผล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

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 ทั้งหมดเทากับ 1,725.54 FTSE ซึ่งจําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.

เทากับ 1,579.31 FTES และนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 146.23 FTES ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) พบวา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปการศึกษา 2554 มีจํานวน

นักศึกษาต็มเวลาทั้งสิ้น 13,637.90 FETS แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12,892.56 FTES และระดับ
บัณฑิตศึกษา 745.34 FTES คณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลามากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน

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

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2,127.78 FTES สวนคณะที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลานอยที่สุด 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
จากผลการวิ จั ย พบว า ในป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี สั ด ส ว นการ

ใหบริการการสอนภายในและตางคณะระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. ทั้งหมด เทากับ 1,579.31 FTES
โดยจําแนกเปนสัดสวนการบริการสอนภายในคณะ เทากับ 1,225 FTES และการบริการสอนตางคณะ เทากับ
354.31 FTES ซึ่งคณะที่มีสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะมากที่สุดไดแก คณะวิทยาการจัดการ
538.42 FTES และคณะที่นอยที่สุด ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เทากับ 1.48 FTES คณะที่มี
สัดสวนการใหบริการการสอนตางคณะมากที่สุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 150.67
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FTES และคณะที่นอยที่สุด ไดแก คณะวิทยาการจัดการ เทากับ 7.25 FTES และ สัดสวนการใหบริการการ
สอนภายในคณะและตางคณะในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด เทากับ 146.23 FTES

โดยจําแนกเปนเปน

สัดสวนการบริการสอนภายในคณะ เทากับ 133.05 FTES และการบริการสอนตางคณะ เทากับ 13.18 FTES
ซึ่งคณะที่มีสัดสวนการใหบริการการสอนภายในคณะมากที่สุดไดแก คณะครุศาสตร 56.04 FTES โดยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีสัดสวนการบริการการสอนในคณะ คณะที่มีสัดสวนการใหบริการการสอนตาง
คณะมากที่สุด ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 12.75 FTES และคณะที่นอยที่สุด ไดแก
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คณะครุศาสตร เทากับ 0.13 FTES ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 เมื่อพิจารณาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ 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
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.
และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
จากผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2561 พบว า จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาค กศ.ปป. และระดั บ บั ณฑิต ศึ กษา มี แนวโนมลดลงกวาปที่ผานมา ดังนั้น ผูบ ริห ารหรือผูที่เกี่ย วข อง
สามารถนํ า ข อมู ล จํ า นวนนั กศึ กษาเต็ ม เวลาของแตล ะคณะไปเปน ขอมูล พื้น ฐานหรือข อมู ล ประกอบ การ
พิจารณาการกําหนดนโยบายและแผนงาน การวิเคราะห การตัดสินใจ การกําหนดทิศทางและนโยบายการ
ดําเนินงานของผูบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการศึกษา
เพิ่มเติมหรือตอยอดการศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้
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1. ควรทํ าการศึกษาวิ เคราะห แนวโน มของจํานวนนักศึกษาเต็ มเวลา (FTES) ระดับ ปริญญาตรี
ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยางนอย 3 ปยอนหลัง เพื่อให
ทราบทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ของแตละระดับการศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึ กษา สามารถนําไปใช เปนข อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผน และปรั บการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป
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