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บทสรุป 

 รายงานการวิเคราะห เรื่อง วิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กลุมตัวอยาง คือ จํานวนนักศึกษาใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุก

หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีรายงานตัวเขาศึกษาปการศึกษา 2564 และมีสถานะเปนนักศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 2,086 คน ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดเก็บ

รวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และจากเว็บไซต http://regis.nsru.ac.th/ ของกลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 

2564 โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตารางเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดสรางข้ึนจากโปรแกรม

สําเร็จรูป Microsoft Excel สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distributions) และรอยละ (Percentage) ผลการวิเคราะหพบวา 

 1) เพศนักศึกษา ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 มีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.23 ซ่ึงเขาศึกษาในคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.07 

 2) ภูมิลําเนานักศึกษา ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.18 ซ่ึงอยู

ในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.18 

 3) วุฒิการศึกษาเดิมและสถานศึกษาเดิมนักศึกษา ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 86.10 ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัด

นครสวรรคมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.63 โดยเปนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 10.16 

 4) แผนการรับนักศึกษาและผูรายงานตัวเขาศึกษา ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,790 คน โดยมีผูรายงานตัว

เขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 2,086 คน คิดเปนรอยละ 74.77 ของแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

คณะครุศาสตร มีผูรายงานตัวเขาศึกษาเปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.88 ของแผนการ

รับนักศึกษาของคณะ โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) มีผูรายงานตัวเขา

ศึกษาเปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา 



ข 

คํานํา 

 รายงานการวิเคราะห เรื่อง วิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูวิเคราะหไดจัดทําข้ึนเพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลของการวิเคราะหเพ่ือใหไดขอมูลนักศึกษาใหม ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และไดขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ผูวิเคราะหขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอนุญาตใหใชขอมูลจาก

ฐานขอมูลของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคุณศิราณี 

จตุรทิศ เจาหนาท่ีกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีใหความ

อนุเคราะหขอมูลนักศึกษา และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิเคราะหฉบับนี้จะเปนประโยชนแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคใชระบบการจัดการศึกษา

แบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูรอน ซ่ึงการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดใหกับผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 2 ประเภท คือ นักศึกษาภาคปกติ  

ท่ีเขาศึกษาในวัน เวลาทําการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนักศึกษาภาคพิเศษ  

ท่ีเขาศึกษาตามโครงการอ่ืนใดท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ โดยหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรคเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นอยูในความรับผิดชอบของคณะตาง ๆ 5 คณะ 

ดังนี้ 1) คณะครุศาสตร 2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการรับนักศึกษา

เขาศึกษาในแตละปการศึกษานั้นหนวยงานสนับสนุนท่ีเ ก่ียวของโดยตรงกับการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คือ กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนงาน โดย “งานรับนักศึกษา” เปนภารกิจหลักหนึ่งภารกิจในหลาย ๆ ภารกิจ ท่ีหนวยงานตอง

รับผิดชอบ ในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในแตละปการศึกษา กลุมงานทะเบียน

และประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการรับสมัคร/

แผนการรับอยูตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังเปนไปตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะใน 

ปการศึกษานั้น ๆ 

 การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในแตละปการศึกษาจะเปดรับนักศึกษาตาม

แผนการรับนักศึกษาท่ีไดผานการพิจารณาจากคณะ และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

ในปการศึกษาท่ีผาน ๆ มาจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจะมีท้ังท่ีจํานวน

นักศึกษาเปนไปตามแผนการรับ และมีท้ังท่ีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับ บางหลักสูตร/

สาขาวิชา/แขนงวิชาท่ีจํานวนรับนักศึกษาเปนไปตามแผนการรับหรือมากเกินกวาแผนการรับก็สามารถ

จัดการเรียนการสอนได แตบางหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชาท่ีจํานวนรับนักศึกษาต่ํากวาแผนการรับอาจ

ไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดเนื่องจากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังนั้นเพ่ือใหไมเปนการเสียเวลาและโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน และเพ่ือชวยลดการสูญเสียนักศึกษาท่ี

จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงควรมีการวิเคราะหขอมูล
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นักศึกษาในแตละปการศึกษาเพ่ือใหมีขอมูลเบื้องตนสําหรับประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําหนด

นโยบายการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิเคราะหจึงมีความสนใจเขียนผลงานการวิเคราะห 

เรื่อง วิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1) ไดขอมูลนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 2) ไดขอมูลสารสนเทศสําหรับนําเสนอผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําหนด

นโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห 

 ในการวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ท่ีเขาปการศึกษา 2564 

1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 คณะ หมายถึง คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังนี้ 

  1) คณะครุศาสตร 

  2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  4) คณะวิทยาการจัดการ 

  5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เรียบรอยแลว และเขาศึกษาใน วัน เวลา ทําการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 แผนการรับนักศึกษา หมายถึง จํานวนรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา/

แขนงวิชา ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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 ภูมิลําเนา หมายถึง จังหวัดท่ีอยูอาศัยของนักศึกษาตามทะเบียนบาน ท่ีแบงตามการแบงภูมิภาค

ทางภูมิศาสตรของคณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ 6 ภูมิภาค (นฤมล  บุญแตง, ม.ป.ป.) ดังนี้ 

  1) ภาคเหนือ ประกอบดวย 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แมฮองสอน 

แพร ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ 

  2) ภาคกลาง ประกอบดวย 22 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท 

นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ลพบุรี 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และอุทัยธานี 

  3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 20 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 

นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร  

ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

  4) ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว 

  5) ภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ 

เพชรบุรี และราชบุรี 

  6) ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล สงขลา และสุราษฎรธานี 
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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห 

 การวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ผูวิเคราะหไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการทําการ

วิเคราะหครั้งนี้ และผูวิเคราะหไดกําหนดหัวขอสําหรับการศึกษาวิเคราะหดังนี้ 

  2.1 แนวคิด ทฤษฎ ี

  2.2 งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิด ทฤษฎ ี

การรับเขาศึกษา 

 ในการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระเบียบ/ประกาศ ท่ี

เก่ียวของกับเรื่องดังกลาวดังนี้ 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2550 

  จากคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดระบุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนด

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 6ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติดานตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  (2) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. 2548 และมีคุณสมบัติดานตาง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  และการคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือหลักเกณฑวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

แลวแตกรณี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2564, น. 51) 
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 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2564 

  การรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในป

การศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การสมัครคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2564 มีรายละเอียดตาง ๆ 

ดังนี้ 

  (1) คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

• เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือเปนผูสําเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา 

• ไมเปนภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา 

• มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน 

โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคพิษสุรา

เรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 

• มีสุขภาพจิตสมบูรณ ไมมีประวัติโรคจิต ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนและไมสมประกอบ 

ไมเปนโรคประสาทข้ันรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย หรือไมเปนผูไรความสามารถ 

• มีความประพฤติเรียบรอย มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ไมเปนผู ท่ีมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือเคยถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษามากอน 

• มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข 

  (2) ประเภทการสมัคร 

• ผูสมัครท่ัวไป 

   เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และมีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีสมัครตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศ 

• ผูสมัครโครงการวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค 

   เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และมีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีสมัครตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศ และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ มีสัญชาติไทย เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

เขตจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท ท่ีสมัครเขาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย มี
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คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมกันไมต่ํากวา 2.75 

และมีความประพฤติดี รางกายแข็งแรง โดยไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  (3) แผนการรับ และเกณฑคุณสมบัติการคัดเลือก 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

     คณะครุศาสตร   

1 การศึกษาปฐมวัย  ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

2 วิทยาศาสตรท่ัวไป ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

3 คณิตศาสตร ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 วิทยคณิต 

หรือศิลปคํานวณ 

- GPAX ไมนอยกวา 

2.25 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

4 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

5 ภาษาไทย ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

6 สังคมศึกษา ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

7 พลศึกษา ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

8 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

รวมคณะครุศาสตร 480   

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1 ดนตรีศึกษา ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

2 ภาษาอังกฤษ  ศศ.บ. 4 ป 90 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

3 ภาษาไทย ศศ.บ. 4 ป 80 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

4 พัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ศศ.บ. 4 ป 25 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

6 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมือง 

การปกครอง 

ร.บ. 4 ป 120 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

7 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครอง

ทองถ่ิน 

ร.บ. 4 ป 80 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

8 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร 

ร.บ. 4 ป 80 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

9 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ป 80 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

10 ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

11 ประวัติศาสตร ศศ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

12 วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ศล.บ. 4 ป 90 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 825   

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

1 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. 4 ป 25 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

2 วิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

3 คณิตศาสตร วท.บ. 4 ป 30 - ม.6 วิทยคณิตหรือ

ศิลปคํานวณ 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

4 เคมี วท.บ. 4 ป 30 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วท.บ. 4 ป 25 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

6 ชีววิทยา วท.บ. 4 ป 25 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ป 25 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- GPAX ไมนอยกวา 

1.80 

- 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) วท.บ. 4 ป 25 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

9 ฟสิกส ค.บ. 4 ป 20 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

10 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วท.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

11 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  

(เทียบโอน) 

วท.บ. 4 ป 30 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- 

12 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. 4 ป 60 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 ป 45 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

14 คหกรรมศาสตร ศศ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

15 เคมี ค.บ. 4 ป 30 - ม.6 วิทยคณิต 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเขียน 

- สอบสัมภาษณ 

16 วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ วท.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

17 สถิติและวิทยาการขอมูล วท.บ. 4 ป 30 - ม.6 วิทยคณิตหรือ

ศิลปคํานวณ 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 550   

     คณะวิทยาการจัดการ   

1 การทองเท่ียวและบริการ ศศ.บ. 4 ป 50 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

2 การตลาด บธ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

3 การตลาด (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ป 30 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

4 การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ บธ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- GPAX ไมนอยกวา 

2.00 

- สอบสัมภาษณ 

5 การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 

(เทียบโอน) 

บธ.บ. 4 ป 30 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

6 คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

7 คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ป 30 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

8 บัญชีบัณฑิต  บช.บ. 4 ป 80 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

9 บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) บช.บ. 4 ป 40 - ปวส. หรือ

เทียบเทาสาขาบัญชี 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

10 นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ป 50 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

11 เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม 

ศ.บ. 4 ป 40 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 440   

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

1 เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช 

วท.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

2 เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว 

วท.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

3 เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

วท.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

4 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร วท.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

5 วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร วศ.บ. 4 ป 40 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- GPAX ไมนอยกวา 

2.00 

- สอบสัมภาษณ 

6 วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร 

(เทียบโอน) 

วศ.บ. 4 ป 40 - ปวส. หรือ

เทียบเทา 

- GPAX ไมนอยกวา 

2.00 

- สอบสัมภาษณ 

7 วิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

8 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ป 40 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) ทล.บ. 2 ป 25 - ปวส หรือ

เทียบเทาสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

10 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม 

อส.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

11 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

แขนงอิเล็กทรอนิกสและหุนยนต 

อส.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

12 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 

อส.บ. 4 ป 30 - ปวส. หรือ

เทียบเทาใน

สาขาวิชาไฟฟา หรือ

สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

13 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชา

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

วศ.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

14 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

วศ.บ. 4 ป 20 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

15 ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน ค.อ.บ. 4 ป 60 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบขอเชียน 

- สอบสัมภาษณ 

16 การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ ศล.บ. 4 ป 30 - ม.6 หรือเทียบเทา 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 
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ท่ี 
คณะ 

สาขาวิชา/แขนงวิชา 
ระดับ 

จํานวน 

แผนรับ 

คุณสมบัติ 

การรับ 
การคัดเลือก 

17 การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (เทียบ

โอน) 

ศล.บ. 4 ป 20 - ปวส. หรือ

เทียบเทาในสาขาท่ี

เก่ียวของทางการ

ออกแบบสรางสรรค

เชิงธุรกิจ 

- ไมจํากัด GPAX 

- สอบสัมภาษณ 

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 495   

รวมท้ังส้ิน 2790   

หมายเหตุ. จาก “รับสมัครนักศึกษา 2564,” โดย กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2564, สืบคนจาก http://regis.nsru.ac.th/ 

2.2 งานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในป 2560 งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได

รายงานการศึกษาสถานภาพนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(น. 63-66) พบวา จากการศึกษาขอมูลจํานวนนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ท้ังนิสิตภาคปกติ/ภาคพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจํานวน 17 คณะวิชา มี

จํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรีภาคปกติ รวมท้ังสิ้น 4,736 คน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ

สื่อสาร มีจํานวนบัณฑิตมากท่ีสุดถึง 638 คน คิดเปนรอยละ 13.47 รองลงมาจากคณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 576 คน คิดเปนรอยละ 12.16 และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 554 คน คิดเปนรอยละ 11.70 

เม่ือจําแนกเปนกลุมภาควิชา พบวา กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนิสิตใหมมากท่ีสุด จํานวน 1,909 

คน เม่ือคิดเปนรอยละ คิดเปน 40.31 รองลงมาคือกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1,650 คน คิด

เปนรอยละ 34.84 และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,177 คน คิดเปนรอยละ 24.85 และเม่ือจําแนก

นิสิตใหมตามกลุมสาขาวิชาแลว พบวานิสิตใหมระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย

นเรศวร เปนนิสิตในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากท่ีสุด รองลงมาอยูในกลุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพนอยท่ีสุด ในสัดสวน 40.31 : 34.84 : 24.85  

 สวนท่ี 1. ขอมูลพ้ืนฐานของนิสิต 

 1.1 เพศ นิสิตใหมปการศึกษา 2560 โดยรวมแลวเปนนิสิตเพศหญิง มีจํานวน 3,147 คิดเปน 

รอยละ 66.45 มีมากกวาเพศชาย มีจํานวน 1,589 คิดเปนรอยละ 33.55 
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 1.2 อายุ เม่ือจําแนกนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พบวานิสิตใหมท่ีมีอายุนอยท่ีสุด คือ 16 ป และนิสิตท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ นิสิตมีอายุ 36 ป จากสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรการประมง (คณะเกษตรศาสตรฯ) นิสิตใหมปการศึกษา 2560 โดยเฉลี่ยนิสิตใหมสวนใหญมี

อายุอยูในชวง 17-19 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.19 มีเพศชาย คิดเปนรอยละ 29.68 

รองลงมามีอายุ 20 ปข้ึนไป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 5.03 เพศชาย คิดเปนรอยละ 3.48  

 1.3 ศาสนา นิสิตใหมเกือบท้ังหมด นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 98.31 รองลงมานับถือ

ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 1.03 และรอยละ 0.40 นับถือศาสนาอิสลาม  

 1.4 เชื้อชาติ นิสิตใหมรอยละ 99.81 มีเชื้อชาติไทย มีนิสิตใหมสวนนอยท่ีมีเชื้อชาติอ่ืน ๆ คิดเปน

รอยละ 0.19  

 1.5 ภูมิลําเนา นิสิตใหมสวนใหญมีภูมิลําเนาท่ีเกิดอยูในเขตภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 80.55 

รองลงมามีภูมิลําเนาอยูในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 10.62 และ 4.79 

ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนจังหวัดพบวานิสิตใหมมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด คิดเปน 

รอยละ 18.41 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูจังหวัดนครสวรรค คิดเปนรอยละ 8.51 และจังหวัดสุโขทัย คิดเปน

รอยละ 7.79  

 1.6 พ่ีนอง นิสิตใหมมหาวิทยาลัยนเรศวร รุนปการศึกษา 2560 สวนใหญมีจํานวนพ่ีนองท้ังหมด 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 59.14 โดยสวนใหญเปนบุตรคนท่ี 2 คิดเปนรอยละ 58.99 รองลงมาเปนบุตร

คนท่ี 1 รอยละ 18.62 และนิสิตใหมสวนใหญท่ีมีจํานวนพ่ีนองกําลังศึกษาอยูรวมตนเองดวย จํานวน 1 คน

นั้น คิดเปนรอยละ 43.98  

 1.7 แหลงทุนของเงินท่ีไดรับสําหรับใชในการศึกษา นิสิตใหมระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1  

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนใหญใชแหลงทุนจากทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา คิดเปนรอยละ 

17.82 รองลงมาใชแหลงทุนจากบิดามารดา คิดเปนรอยละ 11.38 และทุนจากผูปกครองสําหรับใชใน

การศึกษา คิดเปนรอยละ 5.28  

 1.8 คาใชจาย คาใชจายของนิสิตใหมโดยเฉลี่ยตอเดือน 5,176.918 บาท/เดือน สวนใหญนิสิตใหม

มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนท่ีคาดวาจะตองจายนั้น 4,501-6,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 27.68 รองลงมา

มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนท่ีคาดวาจะตองจายนั้น 3,001-4,500 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 14.42 และนิสิต

ใหมมีคาใชจายเฉลี่ยต่ํากวา 3,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 8.42 ตามลําดับ  

 สวนท่ี 2. ขอมูลทางดานการศึกษา  

 2.1 ประเภทของนิสิตใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตใหมระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย 

นเรศวรสวนใหญศึกษาภาคปกติ จํานวน 4,736 คน  
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 2.2 สถาบันการศึกษากอนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตใหมคิดเปนรอยละ 58.59 จบ

การศึกษาจากโรงเรียน รองลงมารอยละ 41.36 ไมไดระบุและจบท่ีจบจากสถาบัน/วิทยาลัย และมีเพียง

รอยละ 0.04 สวนแผนการเรียนกอนเขาศึกษาของนิสิตใหม รุนปการศึกษา 2560 นั้น สวนใหญเรียน 

วิทย/คณิต คิดเปนรอยละ 72.04 รองลงมารอยละ 17.19 แผนการเรียนศิลป และรอยละ 10.37 แผนการ

เรียนอ่ืน ๆ ตามลําดับ  

 2.3 เกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตใหมมหาวิทยาลัยนเรศวรสวนใหญ รอยละ 

39.72 มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับ 3.03-3.53 รองลงมารอยละ 

27.74 มีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.54 และมีนิสิตใหมท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูใน

ระดับ 2.52-3.02 คิดเปนรอยละ 24.32 โดยภาพรวมแลวนิสิตใหมท้ังหมดมีเกรดเฉลี่ย (GPA) โดยเฉลี่ย

เทากับ 3.213  

 สวนท่ี 3. รายละเอียดท่ีอยู  

 3.1 จังหวัดท่ีอยูตามทะเบียนบานท่ีอยูปจจุบัน นิสิตใหมสวนใหญท่ีมีท่ีอยูตามทะเบียนบาน อยูใน

เขตภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมาอยูในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน

รอยละ 5.07 และ 3.93 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนจังหวัดพบวานิสิตใหมมีท่ีอยูตามทะเบียนบานใน

จังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.23 รองลงมาอยูในจังหวัดนครสวรรค คิดเปนรอยละ 9.02 

และจังหวัดสุโขทัย คิด เปนรอยละ 8.95 หมายเหตุ : ปจจุบันนิสิตใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

นเรศวร รุนปการศึกษา 2560 เม่ือเขาศึกษาเปนนิสิตชั้นปท่ี 1 จะตองพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

เทานั้น ยกเวนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะศึกษาศาสตร จะตองพักอาศัย

ภายในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา  

 สวนท่ี 4. ขอมูลบิดา มารดา และผูปกครองหรือผูใหอุปการะ  

 4.1 ผูปกครองของนิสิตใหม นิสิตใหมสวนใหญมีบิดา-มารดาเปนผูปกครอง รอยละ 89.91 

รองลงมามีผูปกครองท่ีไมใชบิดามารดา คิดเปนรอยละ 9.95 และไมระบุ คิดเปนรอยละ 0.15  

 4.2 สถานภาพของบิดา–มารดา สถานภาพของบิดา–มารดาของนิสิตใหมรุนปการศึกษา 2560 นั้น 

รอยละ 90.84 บิดา-มารดามีชีวิต รองลงมารอยละ 5.81 บิดาถึงแกกรรม และมารดาถึงแกกรรม คิดเปน

รอยละ 2.11  

 4.3 ขอมูลเก่ียวกับบิดาของนิสิต  

  4.3.1 อายุของบิดา บิดาของนิสิตใหมมีอายุเฉลี่ย 49.79 ป พบวามีอายุมากท่ีสุด คือ  

79 ป และอายุนอยท่ีสุด คือ 29 ป สวนใหญบิดามีอายุ 47 ปข้ึนไป รองลงมาบิดามีอายุระหวาง 45-46 ป 

และมีบิดามีอายุระหวาง 43-44 ป คิดเปนรอยละ 61.57 : 9.80 และ 8.11 ตามลําดับ  
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  4.3.2 ดานการศึกษาของบิดา พบวาบิดาของนิสิตใหมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเทาเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 22.53 รองลงมามีวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

คิดเปนรอยละ 20.19 และมีวุฒิการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 17.82  

  4.3.3 ดานการประกอบอาชีพของบิดา สวนใหญบิดาของนิสิตใหมประกอบอาชีพเปน

เจาของ ธุรกิจหรือผูประกอบธุรกิจ (อาชีพอิสระ) มากท่ีสุดถึง 1,121 คน คิดเปนรอยละ 23.67 รองลงมา

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 1,032 คน คิดเปนรอยละ 21.79 และมีอาชีพรับราชการ จํานวน 827 

คน คิดเปนรอยละ 17.46  

  4.3.4 ดานรายไดเฉลี่ยของบิดา จําแนกตามรายไดบิดาของนิสิตใหมมีรายไดนอยกวา 

150,000 บาทตอป (นอยกวา 12,500 บาท ตอเดือน) คิดเปนรอยละ 39.55 รองลงมาอยูระหวาง 

150,000-300,000 บาทตอป (12,500 บาท-25,000 บาทตอเดือน) คิดเปนรอยละ 27.03 และมากกวา 

300,000 บาทตอป (มากกวา 25,000 บาทตอเดือน) รอยละ 18.18 ตามลําดับ  

 4.4 ขอมูลเก่ียวกับมารดาของนิสิต  

  4.4.1 อายุของมารดา มารดาของนิสิตใหมมีอายุเฉลี่ย 49.85 ป พบวามีอายุมากท่ีสุด คือ 

43 ป และมีอายุนอยท่ีสุดคือ 28 ป สวนใหญมารดามีอายุ 47 ปข้ึนไป รองลงมามารดามีอายุระหวาง  

45-46 ป และมารดามีอายุระหวาง 43-44 ป คิดเปนรอยละ 59.54 : 13.41 และ 9.67 ตามลําดับ  

  4.4.2 ดานการศึกษาของมารดา พบวามารดาของนิสิตใหมจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 22.66 รองลงมามารดามีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 20.63 และมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.50  

  4.4.3 ดานการประกอบอาชีพของมารดา สวนใหญมารดาของนิสิตใหมประกอบอาชีพ

เปนเจาของธุรกิจหรือผูประกอบธุรกิจ (อาชีพอิสระ) มากท่ีสุดถึง 1,471 คน คิดเปนรอยละ 31.06 

รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จํานวน 1,000 คน คิดเปนรอยละ 21.11 และประกอบอาชีพ

อ่ืน ๆ จํานวน 867 คน คิดเปนรอยละ 18.31  

  4.4.4 ดานรายไดเฉลี่ยของมารดา จําแนกตามรายไดของมารดานิสิตใหมมีรายไดนอยกวา 

150,000 บาทตอป (นอยกวา 12,500 บาทตอเดือน) คิดเปนรอยละ 49.22 รองลงมามารดามีรายไดอยู

ระหวาง 150,000–300,000 บาทตอป (12,500-25,000 บาทตอเดือน) คิดเปนรอยละ 22.78 และมารดามี

รายไดมากกวา 300,000 บาท ตอป (มากกวา 25,000 บาทตอเดือน) คิดเปนรอยละ 14.15 

 จากรายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

ปการศึกษา 2561 ของนิยาวาเฮร ไพบูลย (2561, น. 1-5) พบวา  
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 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหภาพรวมของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561  

 1.1 ภาพรวมของนักศึกษาใหม นักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

ปการศึกษา 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,876 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 1,598 คน แบงเปน

หลักสูตร 5 ป จํานวน 383 คน หลักสูตร 4 ป จํานวน 1,215 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 

102 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 160 คน แบงเปนภาคปกติ จํานวน 70 คน ภาคสมทบ จํานวน 90 คน 

และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน เม่ือพิจารณารายคณะ พบวา คณะศึกษาศาสตร มีนักศึกษาใหมมาก

ท่ีสุด จํานวน 582 คน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 495 คน และคณะ

รัฐศาสตร จํานวน 246 คน ตามลําดับ  

 1.2 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 จากการ

เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 โดยรวมนักศึกษาลดลง  

รอยละ 16.5 และเม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต มีนักศึกษาใหมลดลง รอยละ 16.6 และรอยละ 43.3 ในขณะท่ีนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 11.9 และนักศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นมีนักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึนจาก 

ปท่ีแลว รอยละ 100.0  

 1.3 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหมกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและจํานวนนักศึกษาท่ี

ยืนยันรับปการศึกษา 2561 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับจริง 

และจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันรับกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับจริง ปการศึกษา 2561 พบวา ในภาพรวมจํานวน

นักศึกษาท่ีรับจริงต่ํากวา ท้ังจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันรับ คิดเปน 

รอยละ 55.2 และรอยละ 49.0 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ทุกระดับการศึกษามี

จํานวนนักศึกษาท่ีรับจริงต่ํากวาจํานวนนักศึกษาตามแผนและจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันรับ  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561  

 2.1 ขอมูลท่ัวไป ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีนักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนท้ังสิ้น 1,876 คน จําแนกเปนเพศหญิง รอยละ 78.2 และเปนเพศ

ชาย รอยละ 21.8 อัตราสวนระหวางเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 4:1 มีเชื้อชาติไทยรอยละ 99.6 สวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 82.1 มีสถานภาพโสด รอยละ 96.1 โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีอายุเฉลี่ย 

19 ป ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท มีอายุเฉลี่ย 28 ป และระดับปริญญาเอก มีอายุ

เฉลี่ย 38 ป ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคใตรอยละ 96.1 และจากจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมดเปนนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต(นราธิวาส ปตตานี และยะลา) รอยละ 62.7  

 2.2 ขอมูลดานการศึกษาและการสอบเขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากท่ีสุด  
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รอยละ 65.0 รองลงมา คือ โรงเรียนมัธยมสามัญ รอยละ 33.5 และอ่ืน ๆ รอยละ 1.3 ตามลําดับ เม่ือ

พิจารณานักศึกษาระดับปริญญาตรีแลว พบวา สวนใหญมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยจากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

เฉลี่ย 3.07 และสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในรอบท่ี 4 (โครงการ Admission) มากท่ีสุด คือ รอยละ 

25.9 รองลงมา คือ รอบท่ี 1 (ผลการเรียนดี สงเสริมผูมีคุณธรรมจริยธรรม ศึกษิตศิลปะ นักเรียนกัมพูชา 

กีฬา รับนักศึกษา ม.ปลาย ท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ โครงการรับนักศึกษาโรงเรียนเครือขายและ

กลุมเปาหมาย) รอยละ 17.2 และรอบท่ี 5 (คณะรับเอง และทุนอุดมศึกษา สกอ.) รอยละ 15.5 ตามลําดับ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีจัดสอบคัดเลือก  

 2.3 ขอมูลดานครอบครัว นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาใชจายสวนตัวตอเดือนเฉลี่ย 3,630 บาท 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 3,629 บาท ระดับปริญญาโท 4,359 บาท และระดับปริญญาเอก 3,563 

บาท สถานภาพทางสมรสของบิดาและมารดาอยูดวยกัน รอยละ 77.1 โดยบิดามีอายุเฉลี่ย 53 ป สวน

มารดามีอายุเฉลี่ย 49 ป ระดับการศึกษาของบิดาและมารดาสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา

มากท่ีสุด รอยละ 39.8 และรอยละ 44.5 อาชีพและรายไดของบิดาและมารดา สวนใหญบิดาประกอบ

อาชีพเกษตรกร รอยละ 26.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของบิดาเทากับ 14,332 บาท ขณะท่ีมารดาสวนใหญ

เปนแมบาน/วางงาน คิดเปนรอยละ 28.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของมารดาเทากับ 11,982 บาท สําหรับ

ผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญเปนบิดา รอยละ 43.2 

 และในป 2563 กลุมภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรายงานการศึกษาขอมูลนิสิตใหม ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ (น. 65-

66) พบวา 

 สวนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของนิสิตใหม  

 นิสิตใหมโดยรวมเปนนิสิตเพศหญิง จํานวน 2,441 คน รอยละ 68.72 และนิสิตเพศชาย จํานวน 

1,111 คน รอยละ 31.28  สวนใหญเขาศึกษาเม่ืออายุระหวาง 18 - 20 ป จํานวน 3,426 คน รอยละ 96.45 

สวนใหญ มีกรุปเลือดโอ จํานวน 1,320 คน รอยละ 37.16 มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย จํานวน 3,552 

คน รอยละ 100.00 นิสิตใหมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 2,643 คน รอยละ 74.41 รองลงมา 

นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 884 คน รอยละ 24.89 ภูมิลําเนาเดิมของนิสิตใหมมาจาก 3 จังหวัดชายแดน

ใต จํานวน 575 คน รอยละ 16.19 มาจาก 5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,903 รอยละ 53.55 มาจาก

ภาคใต จํานวน 3,517 คน รอยละ 99.01 ภาคท่ีอยูปจจุบันสวนใหญอยูภาคใต จํานวน 3,519 คน รอยละ 

99.07 สวนใหญเคยปฏิบัติกิจกรรมดานกีฬา จํานวน 1,073 คน รอยละ 30.21  

 สวนท่ี 2 สถานภาพดานการศึกษาของนิสิตใหม  

 นิสิตใหมกอนเขามหาวิทยาลัยทักษิณ สวนใหญจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3,370 คน 

รอยละ 94.88 สําเร็จการศึกษาจากภาคใตเปนสวนใหญ จํานวน 3,293 คน รอยละ 92.71 สวนใหญมีเกรด



18 

เฉลี่ยอยูในชวง 2.01 - 3.00 จํานวน 1,791 คน รอยละ 50.42 สวนใหญไดรับอุปการะดานการเงินจากบิดา

มารดา จํานวน 3,501 คน รอยละ 98.56  

 สวนท่ี 3 สถานภาพดานครอบครัวของนิสิตใหม  

 บิดามารดาของนิสิตใหมสวนใหญอยูดวยกัน จํานวน 2,460 คน รอยละ 78.47  บิดา มีภู มิ ลํ า เนา

เดิมของนิสิตใหม มาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 554 คน รอยละ 15.60 มาจาก 5 จังหวัดชายแดน

ใต จํานวน 1,801 รอยละ 50.70 มาจากภาคใต จํานวน 3,450 คน รอยละ 97.13 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด

ระดับมัธยมตน จํานวน 1,976 คน รอยละ 55.63 สวนใหญประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวหรือ

อาชีพอิสระหรือรับจาง จํานวน 1,087 คน รอยละ 30.60 มีรายไดเฉลี่ยตอประหวาง นอยกวา 80,000 

บาท จํานวน 1,038 คน รอยละ 29.33 มารดามีภูมิลําเนาเดิมมาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 539 

คน รอยละ 15.18 มาจาก 5 จังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,836 รอยละ 51.69 มาจากภาคใต จํานวน 

3,467 คน รอยละ 97.61 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมตน จํานวน 1,991 คน รอยละ 56.05 สวนใหญ

ประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวหรืออาชีพอิสระหรือรับจาง จํานวน 1,321 คน รอยละ 37.19 มี

รายไดเฉลี่ยตอปนอยกวา 80,000 บาท จํานวน 1,220 คน รอยละ 34.35 
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บทท่ี 3 

เกณฑและวิธีการดําเนินการวิเคราะห 

 การวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ผูวิเคราะหไดมีการกําหนดเกณฑและวิธีการดําเนินการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ (เรืองชัย 

จรุงศิรวัตน, 2564) 

  3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

  3.7 เทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะห 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ผูวิเคราะหไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางใน

การทําการวิเคราะหครั้งนี้ และผูวิเคราะหไดวางข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1) กําหนดเรื่องท่ีจะทําการวิเคราะห 

  2) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย/งานวิเคราะหท่ีเก่ียวของ 

  3) กําหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะห 

  4) กําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห 

  5) กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห 

  6) สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

  7) เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีวิเคราะห 

  8) ศึกษาวิเคราะห และสรุปผลการวิเคราะห 

  9) เขียนรายงานการวิเคราะห 

  10) จัดทําและตรวจสอบรูปเลมรายงานการวิเคราะหฉบับสมบูรณ 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร : จํานวนนักศึกษาใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีรายงาน

ตัวเขาศึกษาปการศึกษา 2564 และมีสถานะเปนนักศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน 

 กลุมตัวอยาง : ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิเคราะหใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตารางเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีผูวิเคราะหไดสรางข้ึนจากโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษา

ใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2564 ในระดับปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1) เก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา 

ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจากฐานขอมูลของ

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 โดยผูวิเคราะหไดทําหนังสือบันทึกขอความขออนุญาตผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการขอใชขอมูลจากฐานขอมูล 

  2) เก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต http://regis.nsru.ac.th/ ของกลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 

2564 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ 

  1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) 

  2) รอยละ (Percentage) โดยมีสูตรดังนี้ 

   รอยละ  =  
n
N

 x 100 

  เม่ือ n  คือ จํานวนท่ีตองการหาคารอยละ 

   N  คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 1) ผูวิเคราะหดําเนินการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/

แขนงวิชา ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ีไดเก็บ

รวบรวมขอมูลมา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 2) ผูวิเคราะหนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหครั้งนี้ในรูปแบบท่ีเปนการบรรยาย ตารางรายงาน และ

แผนภูมิ เพ่ือใหเขาใจงาย 

3.7 เทคนิคที่นํามาใชในการวิเคราะห 

 ผูวิเคราะหไดนําเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Techniques) มาใชในการ

วิเคราะหขอมูล 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ผูวิเคราะหทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ฐานขอมูลของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2) เว็บไซตของกลุมงานทะเบียน

และประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

http://regis.nsru.ac.th/ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ จํานวนนักศึกษา

ใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีรายงานตัวเขาศึกษาปการศึกษา 2564 และมี

สถานะเปนนักศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 2,086 คน สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และรอยละ (Percentage) 

และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการบรรยาย ตารางรายงานขอมูล และแผนภูมิ โดยผูวิเคราะหทํา

การวิเคราะหใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

  4.1 เพศนักศึกษา 

  4.2 ภูมิลําเนานักศึกษา 

  4.3 วุฒิการศึกษาเดิมและสถานศึกษาเดิมนักศึกษา 

  4.4 แผนการรับนักศึกษาและผูรายงานตัวเขาศึกษา 

 ผลการวิเคราะห พบวา 

4.1 เพศนักศึกษา 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน จําแนกตามเพศ ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามเพศ 

หนวย: คน 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 767 36.77 

หญิง 1,319 63.23 

รวม 2,086 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 1,319 คน คิดเปนรอยละ 

63.23 และมีนักศึกษาเพศชายรองลงมา จํานวน 767 คน คิดเปนรอยละ 36.77 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.1 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามเพศ 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน จําแนกตามเพศ และคณะ ดังตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามเพศ และคณะ 

หนวย: คน 

เพศ 

คณ
ะค

รศุ
าส

ตร
 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

แล
ะ

สัง
คม

ศา
สต

ร 

คณ
ะวิ

ทย
าศ

าส
ตร

แล
ะ 

เท
คโ

นโ
ลยี

 

คณ
ะวิ

ทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
รแ

ละ
 

เท
คโ

นโ
ลยี

อุต
สา

หก
รร

ม 

รวม 

ชาย 
จํานวน 140 193 195 101 138 767 

รอยละ 18.25 25.16 25.42 13.17 17.99 36.77 

หญิง 
จํานวน 325 423 228 255 88 1,319 

รอยละ 24.64 32.07 17.29 19.33 6.67 63.23 

รวม 
จํานวน 465 616 423 356 226 2,086 

รอยละ 22.29 29.53 20.28 17.07 10.83 100.00 

ชาย 

 767  
หญิง 

 1,319  
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 จากตารางท่ี 4.2 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 1,319 คน คิดเปนรอยละ 63.23 ซ่ึง

เขาศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 423 คน คิดเปนรอยละ 32.07 รองลงมา 

คือ คณะครุศาสตร จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 24.64 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม นอยท่ีสุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 767 คน คิด

เปนรอยละ 36.77 ซ่ึงเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 195 คน คิดเปน 

รอยละ 25.42 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 25.16 

และคณะวิทยาการจัดการ นอยท่ีสุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 13.17 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามเพศ และคณะ 

 

 นักศึกษาใหมคณะครุศาสตรท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 465 คน จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะครุศาสตร จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 2 1.43 57 17.54 59 12.69 

คณิตศาสตร (ค.บ.) 13 9.29 45 13.85 58 12.47 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) 26 18.57 27 8.31 53 11.40 

 500  400  300  200  100 0 100 200 300 400 500

ครุศาสตร 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาการจัดการ 

เทคโนโลยีการเกษตรและ … 

 14 0 

 19 3 

 19 5 

 10 1 

 13 8 

325 

423 

228 

255 

88 

ชาย หญิง 
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สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

พลศึกษา (ค.บ.) 41 29.29 18 5.54 59 12.69 

ภาษาไทย (ค.บ.) 12 8.57 48 14.77 60 12.90 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 14 10.00 46 14.15 60 12.90 

วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 9 6.43 48 14.77 57 12.26 

สังคมศึกษา (ค.บ.) 23 16.43 36 11.08 59 12.69 

รวม 140 30.11 325 69.89 465 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 ในปการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 465 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 

30.11 เขาศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 29.29 รองลงมา คือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.57 และสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.43 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 

325 คน คิดเปนรอยละ 69.89 เขาศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 57 คน  

คิดเปนรอยละ 17.54 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 14.77 และสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 18 คน คิดเปน 

รอยละ 5.54 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะครุศาสตร จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

 6 0  5 0  4 0  3 0  2 0  1 0  0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 

คณิตศาสตร (ค.บ.) 

เทคโนโลยีดิจิทัลฯ (ค.บ.) 

พลศึกษา (ค.บ.) 

ภาษาไทย (ค.บ.) 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 

สังคมศึกษา (ค.บ.) 
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48 

36 

ชาย หญิง 
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 นักศึกษาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 616 คน จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา ดัง

ตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 29 15.03 6 1.42 35 5.68 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 27 13.99 58 13.71 85 13.80 

ประวัติศาสตร (ศศ.บ.) 3 1.55 8 1.89 11 1.79 

พัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 9 4.66 23 5.44 32 5.19 

ภาษาไทย (ศศ.บ.) 5 2.59 60 14.18 65 10.55 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 14 7.25 39 9.22 53 8.60 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 

3 1.55 12 2.84 15 2.44 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครอง

ทองถ่ิน (ร.บ.) 

14 7.25 44 10.40 58 9.42 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการ

ปกครอง (ร.บ.) 

35 18.13 69 16.31 104 16.88 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสน

ศาสตร (ร.บ.) 

30 15.54 79 18.68 109 17.69 

วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 

(ศล.บ.) 

10 5.18 3 0.71 13 2.11 

ศิลปศึกษา (ค.บ.) 14 7.25 22 5.20 36 5.84 

รวม 193 31.33 423 68.67 616 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 ในปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 616 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 

193 คน คิดเปนรอยละ 31.33 เขาศึกษาในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 35 คน 
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คิดเปนรอยละ 18.13 รองลงมา คือ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.54 และสาขาวิชาประวัติศาสตร (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.55 และมี

นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 423 คน คิดเปนรอยละ 68.67 เขาศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนง

วิชารัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.68 รองลงมา คือ สาขาวิชา

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.31 และ

สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง (ศล.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.71 จะเห็น

ไดดังภาพท่ี 4.4 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

 

  

 4 0  3 0  2 0  1 0  0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ประวัติศาสตร (ศศ.บ.) 

พัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 

ภาษาไทย (ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษฯ (นานาชาติ) (ศศ.บ.) 

การปกครองทองถิ่น (ร.บ.) 

การเมืองการปกครอง (ร.บ.) 

รัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) 

วิทยาการดนตรีฯ (ศล.บ.) 

ศิลปศึกษา (ค.บ.) 
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 นักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 423 คน จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา ดัง

ตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณิตศาสตร (วท.บ.) 7 3.59 10 4.39 17 4.02 

คหกรรมศาสตร (ศศ.บ.) 6 3.08 32 14.04 38 8.98 

เคมี (ค.บ.) 3 1.54 11 4.82 14 3.31 

เคมี (วท.บ.) 4 2.05 7 3.07 11 2.60 

ชีววิทยา (วท.บ.) 0 0.00 13 5.70 13 3.07 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบ

โอน) (วท.บ.) 

13 6.67 4 1.75 17 4.02 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

(วท.บ.) 

44 22.56 18 7.89 62 14.66 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 5 2.56 7 3.07 12 2.84 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) (วท.บ.) 10 5.13 6 2.63 16 3.78 

ฟสิกส (ค.บ.) 1 0.51 4 1.75 5 1.18 

วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 35 17.95 3 1.32 38 8.98 

วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 

(วท.บ.) 

61 31.28 10 4.39 71 16.78 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(วท.บ.) 

1 0.51 8 3.51 9 2.13 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 2.05 54 23.68 58 13.71 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 1 0.51 41 17.98 42 9.93 

รวม 195 46.10 228 53.90 423 100.00 

 จากตารางท่ี 4.5 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 423 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 
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195 คน คิดเปนรอยละ 46.10 เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ (วท.บ.) 

มากท่ีสุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 31.28 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

(วท.บ.) จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.56 และสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ท่ีไมมีนักศึกษาเพศชาย คิด

เปนรอยละ 0.00 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 53.90 เขาศึกษาในสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 23.68 รองลงมา คือ สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.98 และสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (วท.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.32 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.5 

 
ภาพท่ี 4.5 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 
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คณิตศาสตร (วท.บ.) 

คหกรรมศาสตร (ศศ.บ.) 

เคมี (ค.บ.) 

เคมี (วท.บ.) 

ชีววิทยา (วท.บ.) 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ (เทียบโอน) (วท.บ.) 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ (วท.บ.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) (วท.บ.) 

ฟสิกส (ค.บ.) 

วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 

วิทยาศาสตรการกีฬาฯ (วท.บ.) 

วิทยาศาสตรฯ สิ่งแวดลอม (วท.บ.) 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 
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 นักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 356 คน จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ขาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 

(บธ.บ.) 

3 2.97 25 9.80 28 7.87 

การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ 

(เทียบโอน) (บธ.บ.) 

1 0.99 17 6.67 18 5.06 

การตลาด (บธ.บ.) 15 14.85 30 11.76 45 12.64 

การตลาด (เทียบโอน) (บธ.บ.) 3 2.97 7 2.75 10 2.81 

การทองเท่ียวและบริการ (ศศ.บ.) 7 6.93 23 9.02 30 8.43 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 14 13.86 15 5.88 29 8.15 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (บธ.บ.) 8 7.92 5 1.96 13 3.65 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 25 24.75 30 11.76 55 15.45 

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) (บช.บ.) 7 6.93 48 18.82 55 15.45 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 14 13.86 49 19.22 63 17.70 

เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม (ศ.บ.) 

4 3.96 6 2.35 10 2.81 

รวม 101 28.37 255 71.63 356 100.00 

 จากตารางท่ี 4.6 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 356 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 101 คน คิด

เปนรอยละ 28.37 เขาศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 25 คน คิดเปน 

รอยละ 24.75 รองลงมา คือ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14.85 และ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (เทียบโอน) (บธ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 0.99 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 71.63 เขาศึกษาในสาขาวิชาบัญชี

บัณฑิต (บช.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 19.22 รองลงมา คือ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต 
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(เทียบโอน) (บช.บ.) จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 18.82 และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) 

(บธ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.96 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.6 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามเพศ และสาขาวิชา 

 

 นักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 

2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 226 คน จําแนกตามเพศ และ

สาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จําแนกตามเพศ และ

สาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ขาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชา

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (วศ.บ.) 

3 2.17 27 30.68 30 13.27 

 50  40  30  20  10 0 10 20 30 40 50 60

การจัดการทรัพยากรมนุษยฯ (บธ.บ.) 

การจัดการทรัพยากรมนุษยฯ (เทียบโอน) (บธ.บ.) 

การตลาด (บธ.บ.) 

การตลาด (เทียบโอน) (บธ.บ.) 

การทองเท่ียวและบริการ (ศศ.บ.) 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (บธ.บ.) 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) (บช.บ.) 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

เศรษฐศาสตรฯ (ศ.บ.) 

 3 

 1 

 15 

 3 

 7 

 14 

 8 

 25 

 7 

 14 

 4 

25 

17 

30 

7 

23 

15 

5 

30 

48 

49 

6 

ชาย หญิง 
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สาขาวิชา 

เพศ 
รวม 

ขาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (วศ.บ.) 

6 4.35 4 4.55 10 4.42 

การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 20 14.49 13 14.77 33 14.60 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช (วท.บ.) 

10 7.25 10 11.36 20 8.85 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต

สัตว (วท.บ.) 

6 4.35 8 9.09 14 6.19 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (วท.บ.) 

7 5.07 7 7.95 14 6.19 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) 27 19.57 6 6.82 33 14.60 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนง

ไฟฟาอุตสาหกรรม (อส.บ.) 

27 19.57 0 0.00 27 11.95 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนง

ไฟฟาอุตสาหกรรม (เทียบโอน) (อส.บ.) 

9 6.52 1 1.14 10 4.42 

วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร 

(วศ.บ.) 

10 7.25 2 2.27 12 5.31 

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 11 7.97 5 5.68 16 7.08 

ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน (ค.

อ.บ.) 

2 1.45 5 5.68 7 3.10 

รวม 138 61.06 88 38.94 226 100.00 

 จากตารางท่ี 4.7 ในปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 226 คน โดยมี

นักศึกษาเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 61.06 เขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) และสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม (อส.บ.) 

มากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 19.57 รองลงมา คือ สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ 

(ศล.บ.) จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.49 และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน (ค.อ.บ.) 

นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.45 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 

38.94 เขาศึกษาในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพ่ือ
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สิ่งแวดลอม (วศ.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 30.68 รองลงมา คือ สาขาวิชาการออกแบบ

สรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.77 และสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม (อส.บ.) ไมมีนักศึกษาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 0.00 จะเห็นไดดัง

ภาพท่ี 4.7 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จําแนกตามเพศ และ

สาขาวิชา 

4.2 ภูมิลําเนานักศึกษา 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน ภูมิลําเนาจําแนกตามภาค ดังตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาจําแนกตามภาค 

หนวย: คน 

ภาค จํานวน รอยละ 

เหนือ 5 0.24 

กลาง 2,048 98.18 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 0.58 

 30  20  10 0 10 20 30

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสฯ (วศ.บ.) 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมฯ (วศ.บ.) 

การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 

เกษตรศาสตร (ผลิตพืช) (วท.บ.) 

เกษตรศาสตร (ผลิตสัตว) (วท.บ.) 

เกษตรศาสตร (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) (วท.บ.) 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) 

ไฟฟาอุตสาหกรรม (อส.บ.) 

ไฟฟาอุตสาหกรรม (เทียบโอน) (อส.บ.) 

วิศวกรรมเคร่ืองกลและหุนยนตการเกษตร (วศ.บ.) 

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 

ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน (ค.อ.บ.) 

 3 

 6 

 20 

 10 

 6 

 7 

 27 

 27 

 9 

 10 

 11 

 2 

27 

4 

13 

10 

8 

7 

6 

1 

2 

5 

5 
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ภาค จํานวน รอยละ 

ตะวันออก 7 0.34 

ตะวันตก 10 0.48 

ใต 4 0.19 

รวม 2,086 100.00 

 จากตารางท่ี 4.8 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลางมากท่ีสุด จํานวน 2,048 คน คิดเปน

รอยละ 98.18 รองลงมา คือ ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 0.58 

และภูมิลําเนาอยูในภาคใตนอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.19 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.8 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามภาค 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคเหนือ จํานวน 5 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคเหนือ จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

เชียงราย 1 20.00 

เชียงใหม 1 20.00 

แมฮองสอน 1 20.00 

เหนือ 

 5  

กลาง 

 2,048  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 12  

ตะวันออก 

 7  
ตะวันตก 

 10  ใต 

 4  
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จังหวัด จํานวน รอยละ 

ลําปาง 1 20.00 

อุตรดิตถ 1 20.00 

รวม 5 100.00 

 จากตารางท่ี 4.9 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือท้ังสิ้นจํานวน 5 คน โดยอยูในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

แมฮองสอน ลําปาง และอุตรดิตถ จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.9 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคเหนือ จําแนกตามจังหวัด 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคกลาง จํานวน 2,048 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคกลาง จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 5 0.24 

กําแพงเพชร 93 4.54 

ชัยนาท 163 7.96 

นครนายก 1 0.05 

นครสวรรค 1,253 61.18 

ปทุมธาน ี 3 0.15 

พระนครศรีอยุธยา 1 0.05 

เชียงราย 

1 

เชียงใหม 

1 แมฮองสอน 

1 

ลําปาง 

1 

อุตรดิตถ 

1 
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จังหวัด จํานวน รอยละ 

พิจิตร 88 4.30 

พิษณุโลก 7 0.34 

เพชรบูรณ 41 2.00 

ลพบุรี 9 0.44 

สมุทรปราการ 2 0.10 

สมุทรสาคร 1 0.05 

สระบุรี 1 0.05 

สิงหบุรี 3 0.15 

สุโขทัย 3 0.15 

สุพรรณบุรี 7 0.34 

อางทอง 2 0.10 

อุทัยธานี 365 17.82 

รวม 2,048 100.00 

 จากตารางท่ี 4.10 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลางท้ังสิ้นจํานวน 2,048 คน โดยอยูในจังหวัดนครสวรรคมาก

ท่ีสุด จํานวน 1,253 คน คิดเปนรอยละ 61.18 รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 365 คน คิดเปน 

รอยละ 17.82 และจังหวัดนครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุรี นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัด

ละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.05 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.10 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคกลาง จําแนกตามจังหวัด 

นครสวรรค 

 1,253  

อุทัยธานี 

 365  

ชัยนาท 

 163  กําแพงเพชร 

 93  
พิจิตร 

 88  
เพชรบูรณ 

 41  

ลพบุรี 

 9  พิษณุโลก 

 7  

สุพรรณบุรี 

 7  

กรุงเทพมหานคร 

 5  

ปทุมธาน ี

 3  

สิงหบุรี 

 3  
สุโขทัย 

 3  

สมุทรปราการ 

 2  
อางทอง 

 2  
นครนายก 

 1  พระนครศรีอยุธยา 

 1  สมุทรสาคร 

 1  สระบุรี 

 1  

อ่ืนๆ 

 45  



37 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 12 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กาฬสินธุ 1 8.33 

ขอนแกน 2 16.67 

ชัยภูมิ 1 8.33 

นครพนม 1 8.33 

นครราชสีมา 2 16.67 

มหาสารคาม 1 8.33 

เลย 1 8.33 

ศรีสะเกษ 1 8.33 

หนองบัวลําภู 1 8.33 

อุบลราชธานี 1 8.33 

รวม 12 100.00 

 จากตารางท่ี 4.11 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังสิ้นจํานวน 12 คน โดยอยูในจังหวัด

ขอนแกน และนครราชสีมามากท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รองลงมา คือ จังหวัด

กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม เลย ศรีษะเกษ หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี จํานวนจังหวัดละ 

1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.11 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามจังหวัด 

กาฬสินธุ 

1 
ขอนแกน 

2 

ชัยภูมิ 

1 นครพนม 

1 

นครราชสีมา 

2 

มหาสารคาม 

1 

เลย 

1 

ศรีสะเกษ 

1 

หนองบัวลําภู 

1 

อุบลราชธานี 

1 
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 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคตะวันออก จํานวน 7 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันออก จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

ฉะเชิงเทรา 1 14.29 

ชลบุรี 3 42.86 

ปราจีนบุรี 1 14.29 

ระยอง 1 14.29 

สระแกว 1 14.29 

รวม 7 100.00 

 จากตารางท่ี 4.12 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกท้ังสิ้นจํานวน 7 คน โดยอยูในจังหวัดชลบุรีมากท่ีสุด 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว จํานวน

จังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.12 

 
ภาพท่ี 4.12 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันออก จําแนกตามจังหวัด 

 

  

ฉะเชิงเทรา 

1 

ชลบุรี 

3 

ปราจีนบุรี 

1 

ระยอง 

1 

สระแกว 

1 
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 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคตะวันตก จํานวน 10 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันตก จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

ตาก 9 90.00 

ราชบุรี 1 10.00 

รวม 10 100.00 

 จากตารางท่ี 4.13 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันตกท้ังสิ้นจํานวน 10 คน โดยอยูในจังหวัดตากมากท่ีสุด 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา คือ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 จะ

เห็นไดดังภาพท่ี 4.13 

 
ภาพท่ี 4.13 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคตะวันตก จําแนกตามจังหวัด 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภาคใต จํานวน 4 คน จําแนกตามจังหวัด ดังตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคใต จําแนกตามจังหวัด 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กระบี่ 1 25.00 

ตรัง 1 25.00 

ตาก 

9 

ราชบุรี 

1 
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จังหวัด จํานวน รอยละ 

พังงา 1 25.00 

ระนอง 1 25.00 

รวม 4 100.00 

 จากตารางท่ี 4.14 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคใตท้ังสิ้นจํานวน 4 คน โดยอยูในจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา และ

ระนอง จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 25.00 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.14 

 
ภาพท่ี 4.14 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ภูมิลําเนาภาคใต จําแนกตามจังหวัด 

4.3 วุฒิการศึกษาเดิมและสถานศึกษาเดิมนักศึกษา 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม ดังตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม 

หนวย: คน 

วุฒิการศึกษาเดิม จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 1,796 86.10 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 93 4.46 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 197 9.44 

รวม 2,086 100.00 

 จากตารางท่ี 4.15 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มากท่ีสุด 

กระบี่ 

1 

ตรัง 

1 

พังงา 

1 

ระนอง 

1 
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จํานวน 1,796 คน คิดเปนรอยละ 86.10 รองลงมา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 197 

คน คิดเปนรอยละ 9.44 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นอยท่ีสุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 4.46 

จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.15 

 
ภาพท่ี 4.15 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวน 1,796 คน จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 9 0.50 

กาฬสินธุ 1 0.06 

กําแพงเพชร 81 4.51 

ขอนแกน 1 0.06 

ฉะเชิงเทรา 1 0.06 

 -
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จังหวัด จํานวน รอยละ 

ชลบุร ี 4 0.22 

ชัยนาท 136 7.57 

เชียงราย 1 0.06 

เชียงใหม 1 0.06 

ตาก 3 0.17 

นครพนม 1 0.06 

นครราชสีมา 1 0.06 

นครสวรรค 1,053 58.63 

นนทบุรี 1 0.06 

ปทุมธานี 1 0.06 

ปราจีนบุรี 1 0.06 

พระนครศรีอยุธยา 2 0.11 

พิจิตร 72 4.01 

พิษณุโลก 8 0.45 

เพชรบูรณ 35 1.95 

แพร 1 0.06 

มหาสารคาม 1 0.06 

แมฮองสอน 1 0.06 

ระยอง 2 0.11 

ลพบุรี 8 0.45 

ลําปาง 1 0.06 

สมุทรปราการ 1 0.06 

สมุทรสาคร 2 0.11 

สระแกว 3 0.17 

สระบุรี 2 0.11 

สิงหบุรี 1 0.06 

สุโขทัย 2 0.11 

สุพรรณบุรี 7 0.39 

อางทอง 4 0.22 

อุทัยธานี 347 19.32 

รวม 1,796 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.16 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท้ังสิ้นจํานวน 1,796 คน โดยสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 1,053 คน คิดเปนรอยละ 58.63 

รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 19.32 และจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 

ฉะเชิงเทรา เชียงราย เชียงใหม นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี แพร มหาสารคาม 

แมฮองสอน ลําปาง สมุทรปราการ และสิงหบุรี นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.06 จะ

เห็นไดดังภาพท่ี 4.16 

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

 

  

นครสวรรค 

 1,053  

อุทัยธานี 

 347  
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กําแพงเพชร 

 81  

พิจิตร 
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เพชรบูรณ 

 35  

กรุงเทพมหานคร 

 9  

พิษณุโลก 

 8  

ลพบุรี 

 8  

สุพรรณบุรี 

 7  

ชลบุรี 

 4  

อางทอง 

 4  

ตาก 

 3  

สระแกว 

 3  

อ่ืนๆ 

 72  

พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรสาคร 

สระบุรี สุโขทัย กาฬสินธุ 

ขอนแกน ฉะเชิงเทรา เชียงราย 

เชียงใหม นครพนม นครราชสีมา 

นนทบุรี ปทุมธาน ี ปราจีนบุรี 

แพร มหาสารคาม แมฮองสอน 

ลําปาง สมุทรปราการ สิงหบุรี 
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 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 93 คน จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.17 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 2 2.15 

ชลบุร ี 1 1.08 

ชัยนาท 7 7.53 

ตาก 1 1.08 

นครสวรรค 70 75.27 

ปทุมธานี 1 1.08 

พิจิตร 1 1.08 

เพชรบูรณ 1 1.08 

ลพบุรี 1 1.08 

สกลนคร 1 1.08 

สิงหบุรี 1 1.08 

สุพรรณบุรี 2 2.15 

อุทัยธานี 4 4.30 

รวม 93 100.00 

 จากตารางท่ี 4.17 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังสิ้นจํานวน 93 คน โดยสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 75.27 รองลงมา 

คือ จังหวัดชัยนาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.53 และจังหวัดชลบุรี ตาก ปทุมธานี พิจิตร เพชรบูรณ 

ลพบุรี สกลนคร และสิงหบุรี นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 จะเห็นไดดังภาพท่ี 

4.17 
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ภาพท่ี 4.17 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จําแนกตามจังหวัดท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 197 คน จําแนกตาม

จังหวัดท่ีตั้งของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จําแนกตามจังหวัด

ท่ีตั้งของสถานศึกษา 

หนวย: คน 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 1 0.51 

กําแพงเพชร 2 1.02 

ชัยนาท 4 2.03 

นครนายก 1 0.51 

นครสวรรค 153 77.66 

พิจิตร 4 2.03 

พิษณุโลก 1 0.51 

เพชรบูรณ 2 1.02 

กรุงเทพมหานคร 

2 

ชลบุรี 

1 

ชัยนาท 

7 

ตาก 

1 

นครสวรรค 

70 

ปทุมธาน ี

1 

พิจิตร 

1 เพชรบูรณ 

1 ลพบุรี 

1 สกลนคร 

1 สิงหบุรี 

1 สุพรรณบุรี 

2 

อุทัยธาน ี

4 
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จังหวัด จํานวน รอยละ 

สงขลา 1 0.51 

สมุทรปราการ 1 0.51 

อุทัยธานี 27 13.71 

รวม 197 100.00 

 จากตารางท่ี 4.18 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังสิ้นจํานวน 197 คน โดย

สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 77.66 

รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.71 และจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นครนายก พิษณุโลก สงขลา และสมุทรปราการ นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.51 จะ

เห็นไดดังภาพท่ี 4.18 

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จําแนกตามจังหวัด

ท่ีตั้งของสถานศึกษา 

 

  

กรุงเทพมหานคร 

1 
กําแพงเพชร 

2 ชัยนาท 

4 
นครนายก 

1 

นครสวรรค 

153 

พิจิตร 

4 

พิษณุโลก 

1 

เพชรบูรณ 

2 
สงขลา 

1 สมุทรปราการ 

1 
อุทัยธาน ี

27 
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 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,053 คน 

จําแนกตามสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.19 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในจังหวัดนครสวรรค 

จําแนกตามสถานศึกษา 

หนวย: คน 

สถานศึกษา จํานวน รอยละ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค 8 0.76 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค 2 0.19 

โรงเรียนเกาเลี้ยววิทยา 12 1.14 

โรงเรียนโกรกพระ 15 1.42 

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 4 0.38 

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 5 0.47 

โรงเรียนคีรีวงศวิทยา 2 0.19 

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ 5 0.47 

โรงเรียนชองแคพิทยาคม 1 0.09 

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 47 4.46 

โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค 42 3.99 

โรงเรียนตะครอพิทยา 11 1.04 

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ 11 1.04 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค 29 2.75 

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ 13 1.23 

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 4 0.38 

โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 58 5.51 

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค 35 3.32 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 0.19 

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 1.71 

โรงเรียนนครสวรรค 15 1.42 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 107 10.16 

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 33 3.13 

โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา 9 0.85 
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สถานศึกษา จํานวน รอยละ 

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 2 0.19 

โรงเรียนผูใหญยุวบัณฑิตวิทยา 8 0.76 

โรงเรียนพนมรอกวิทยา 11 1.04 

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 31 2.94 

โรงเรียนพยุหะวิทยา(วัดเขาแกว) 12 1.14 

โรงเรียนพระบางวิทยา 22 2.09 

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 25 2.37 

โรงเรียนไพศาลีพิทยา 40 3.80 

โรงเรียนแมวงกพิทยาคม 8 0.76 

โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ 10 0.95 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค 53 5.03 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 65 6.17 

โรงเรียนวังขอยพิทยา 2 0.19 

โรงเรียนวังบอวิทยา 4 0.38 

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1 0.09 

โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 4 0.38 

โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา 1 0.09 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค 88 8.36 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค 37 3.51 

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 18 1.71 

โรงเรียนหนองบัว 47 4.46 

โรงเรียนหนองโพพิทยา 9 0.85 

โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร 31 2.94 

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ 2 0.19 

โรงเรียนอนุบาลแมเปน (บานตลุกตาสาม) 2 0.19 

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห 8 0.76 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาเลี้ยว 1 0.09 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแสง 3 0.28 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาคลี 1 0.09 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาตะโก 2 0.19 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบรรพตพิสัย 2 0.19 
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สถานศึกษา จํานวน รอยละ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไพศาลี 2 0.19 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครสวรรค 8 0.76 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดยาว 4 0.38 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัว 1 0.09 

รวม 1,053 100.00 

 จากตารางท่ี 4.19 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในจังหวัดนครสวรรคท้ังสิ้นจํานวน 

1,053 คน โดยสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มากท่ีสุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอย

ละ 10.16 รองลงมา คือ โรงเรียนสตรีนครสวรรค จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 8.36 และโรงเรียนชองแค

พิทยาคม โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาเลี้ยว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาคลี 

และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัว นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.09 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.19 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในจังหวัดนครสวรรค จําแนก

ตามสถานศึกษา 
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ร.ร.ชองแคพิทยาคม 
ร.ร.วังเมืองชนประสิทธิ์ฯ 

ร.ร.วัดหนองปลิงวิทยา 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ เกาเลี้ยว 

ศูนยการศึกษานอกระบบฯ ตาคลี 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ หนองบัว 

ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค 
ร.ร.คีรีวงศวิทยา 

ร.ร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
ร.ร.บึงบอระเพ็ดวิทยา 

ร.ร.วังขอยพิทยา 
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ 

ร.ร.อนุบาลแมเปน (บานตลุกตาสาม) 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ ทาตะโก 

ศูนยการศึกษานอกระบบฯ บรรพตพิสัย 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ ไพศาลี 
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ ชุมแสง 

ร.ร.เขากะลาวิทยาคม 
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา 

ร.ร.วังบอวิทยา 
ร.ร.วัดโคกเด่ือวิทยา 

ศูนยการศึกษานอกระบบฯ ลาดยาว 
ร.ร.เขาทองพิทยาคม 

ร.ร.จันเสนเอ็งฯ 
ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค 
ร.ร.ผูใหญยุวบัณฑิตวิทยา 

ร.ร.แมวงกพิทยาคม 
ร.ร.อุดมธัญญาประชานุเคราะห 

ศูนยการศึกษานอกระบบฯ เมืองนครสวรรค 
ร.ร.บานแกงชัชวลิตวิทยา 

ร.ร.หนองโพพิทยา 
ร.ร.รัฐราษฎรอนุสรณ 

ร.ร.ตะครอพิทยา 
ร.ร.ตากฟาวิชาประสิทธิ์ 

ร.ร.พนมรอกวิทยา 
ร.ร.เกาเลี้ยววิทยา 

ร.ร.พยุหะวิทยา(วัดเขาแกว) 
ร.ร.นทหารอากาศอนุสรณ 

ร.ร.โกรกพระ 
ร.ร.นครสวรรค 

ร.ร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 

ร.ร.พระบางวิทยา 
ร.ร.โพฒิสารศึกษา 

ร.ร.ตาคลีประชาสรรค 
ร.ร.พยุหะพิทยาคม 

ร.ร.หวยน้ําหอมวิทยาคาร 
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม 
ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค 
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

ร.ร.ไพศาลีพิทยา 
ร.ร.เซนตโยเซฟฯ 
ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ 

ร.ร.หนองบัว 
ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ 

ร.ร.ทาตะโกพิทยาคม 
ร.ร.ลาดยาววิทยาคม 

ร.ร.สตรีนครสวรรค 
ร.ร.นวมินทราชูทิศฯ 
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 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 70 คน 

จําแนกตามสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.20 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดนครสวรรค 

จําแนกตามสถานศึกษา 

หนวย: คน 

สถานศึกษา จํานวน รอยละ 

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 18 25.71 

โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค 1 1.43 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 2 2.86 

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 3 4.29 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค 8 11.43 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 2 2.86 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 27 38.57 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค 8 11.43 

ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน นครสวรรค 1 1.43 

รวม 70 100.00 

 จากตารางท่ี 4.20 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดนครสวรรค ท้ังสิ้นจํานวน 

70 คน โดยสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค มากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

38.57 รองลงมา คือ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 และโรงเรียนพณิชยกา

รวิริยาลัยนครสวรรค และศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน นครสวรรค นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 1 คน 

คิดเปนรอยละ 1.43 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.20 
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ภาพท่ี 4.20 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดนครสวรรค 

จําแนกตามสถานศึกษา 

 

 นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 153 

คน จําแนกตามสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.21 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัด

นครสวรรค จําแนกตามสถานศึกษา 

หนวย: คน 

สถานศึกษา จํานวน รอยละ 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 2 1.31 

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 6 3.92 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค 32 20.92 

วิทยาลัยเทคนิคแมวงก 2 1.31 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 107 69.93 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค 4 2.61 

รวม 153 100.00 

 จากตารางท่ี 4.21 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดนครสวรรค ท้ังสิ้น
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จํานวน 153 คน โดยสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค มากท่ีสุด จํานวน 107 คน คิด

เปนรอยละ 69.93 รองลงมา คือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 20.92 และ

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค และวิทยาลัยเทคนิคแมวงก นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 2 คน คิดเปน

รอยละ 1.31 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.21 

 
ภาพท่ี 4.21 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดนครสวรรค 

จําแนกตามสถานศึกษา 

4.4 แผนการรับนักศึกษาและผูรายงานตัวเขาศึกษา 

 แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,790 คน จําแนกตามคณะ ดังตารางท่ี 4.22 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 

หนวย: คน 

คณะ จํานวน รอยละ 

ครุศาสตร 480 17.20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 825 29.57 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 550 19.71 

วิทยาการจัดการ 440 15.77 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 495 17.74 

รวม 2,790 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.22 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,790 คน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนการรับ

นักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 825 คน คิดเปนรอยละ 29.57 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 550 คน คิดเปนรอยละ 19.71 และคณะวิทยาการจัดการ มีแผนการรับ

นักศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 440 คน คิดเปนรอยละ 15.77 จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.22 

 
ภาพท่ี 4.22 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 

 

 ผูรายงานตัวเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน จําแนกตามคณะ ดังตารางท่ี 4.23 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 

หนวย: คน 

คณะ จํานวน รอยละ 

ครุศาสตร 465 22.29 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 616 29.53 
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คณะ จํานวน รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 423 20.28 

วิทยาการจัดการ 356 17.07 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 226 10.83 

รวม 2,086 100.00 

 จากตารางท่ี 4.23 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผูรายงานตัวเขาศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูรายงาน

ตัวเขาศึกษามากท่ีสุด จํานวน 616 คน คิดเปนรอยละ 29.53 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร มีผูรายงานตัว

เขาศึกษาจํานวน 465 คน คิดเปนรอยละ 22.29 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีผูรายงานตัวเขาศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 10.83 จะเห็นไดดังภาพท่ี 

4.23 

 
ภาพท่ี 4.23 แสดงจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 
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วิทยาการจัดการ 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
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 แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,790 คน มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 2,086 คน จําแนกตามคณะ ดังตารางท่ี 

4.24 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 

หนวย: คน 

คณะ 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

ครุศาสตร 480 465 96.88 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 825 616 74.67 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 550 423 76.91 

วิทยาการจัดการ 440 356 80.91 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 495 226 45.66 

รวม 2,790 2,086 74.77 

 จากตารางท่ี 4.24 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,790 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 2,086 คน 

คิดเปนรอยละ 74.77 ของแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของ

แตละคณะ คณะครุศาสตร มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 465 คน เปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 96.88 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ คณะวิทยาการจัดการ มีผูรายงานตัวเขาศึกษา 

จํานวน 356 คน เปนไปตามแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 80.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ 

และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 226 คน 

เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.66 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ จะเห็นไดดังภาพ

ท่ี 4.24 
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ภาพท่ี 4.24 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําแนกตามคณะ 

 

 ปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะครุ

ศาสตรมีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 480 คน มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 465 คน จําแนกตาม

สาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.25 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะครุศาสตร จําแนกตาม

สาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 60 59 98.33 

คณิตศาสตร (ค.บ.) 60 58 96.67 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) 60 53 88.33 

พลศึกษา (ค.บ.) 60 59 98.33 

ภาษาไทย (ค.บ.) 60 60 100.00 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 60 60 100.00 
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สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 60 57 95.00 

สังคมศึกษา (ค.บ.) 60 59 98.33 

รวม 480 465 96.88 

 จากตารางท่ี 4.25 ในปการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 480 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น 

จํานวน 465 คน คิดเปนรอยละ 96.88 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ

รับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) มีผูรายงานตัวเขา

ศึกษา จํานวน 60 คน เปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.00 ของแผนการรับนักศึกษา

ของสาขาวิชา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาสังคมศึกษา 

(ค.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวนสาขาวิชาละ 59 คน เปนไปตามแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 

98.33 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) มี

ผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 53 คน เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.33 ของแผนการ

รับนักศึกษาของสาขาวิชา จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.25 

 
ภาพท่ี 4.25 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะครุศาสตร จําแนกตาม

สาขาวิชา 
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 ปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 825 คน มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 616 

คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.26 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จําแนกตามสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 60 35 58.33 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 80 85 106.25 

ประวัติศาสตร (ศศ.บ.) 30 11 36.67 

พัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 30 32 106.67 

ภาษาไทย (ศศ.บ.) 80 65 81.25 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 90 53 58.89 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ศศ.บ.) 

25 15 60.00 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) 80 109 136.25 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน (ร.บ.) 80 58 72.50 

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) 120 104 86.67 

วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง (ศล.บ.) 90 13 14.44 

ศิลปศึกษา (ค.บ.) 60 36 60.00 

รวม 825 616 74.67 

 จากตารางท่ี 4.26 ในปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 825 คน โดยมีผูรายงานตัวเขา

ศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 616 คน คิดเปนรอยละ 74.67 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(ร.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 109 คน มากกวาแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 136.25 ของ

แผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 32 คน 

มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 106.67 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชา
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วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง (ศล.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 13 คน เปนไปตามแผนการ

รับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.44 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.26 

 
ภาพท่ี 4.26 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จําแนกตามสาขาวิชา 

 

 ปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 550 คน มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 423 

คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จําแนกตามสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

คณิตศาสตร (วท.บ.) 30 17 56.67 

คหกรรมศาสตร (ศศ.บ.) 30 38 126.67 

เคมี (ค.บ.) 30 14 46.67 

เคมี (วท.บ.) 30 11 36.67 

ชีววิทยา (วท.บ.) 25 13 52.00 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) 25 0 0.00 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน) (วท.บ.) 30 17 56.67 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 30 62 206.67 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) (วท.บ.) 25 16 64.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 25 12 48.00 

ฟสิกส (ค.บ.) 20 5 25.00 

วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 30 38 126.67 

วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ (วท.บ.) 60 71 118.33 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 25 9 36.00 

สถิติและวิทยาการขอมูล (วท.บ.) 30 0 0.00 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 60 58 96.67 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 45 42 93.33 

รวม 550 423 76.91 

 จากตารางท่ี 4.27 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 550 คน โดยมีผูรายงานตัวเขา

ศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 423 คน คิดเปนรอยละ 76.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) มี

ผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 62 คน มากกวาแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 206.67 ของแผนการ

รับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ศศ.บ. 4ป) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มี

ผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 38 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 126.67 ของแผนการ
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รับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) และสาขาวิชา

สถิติและวิทยาการขอมูล (วท.บ.) ไมมีผูรายงานตัวเขาศึกษา คิดเปนรอยละ 0.00 ของแผนการรับนักศึกษา

ของสาขาวิชา จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.27 

 
ภาพท่ี 4.27 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จําแนกตามสาขาวิชา 
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 ปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะ

วิทยาการจัดการมีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 440 คน มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 356 คน จําแนก

ตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.28 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตาม

สาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (บธ.บ.) 30 28 93.33 

การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (เทียบโอน) (บธ.บ.) 30 18 60.00 

การตลาด (บธ.บ.) 30 45 150.00 

การตลาด (เทียบโอน) (บธ.บ.) 30 10 33.33 

การทองเท่ียวและบริการ (ศศ.บ.) 50 30 60.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 30 29 96.67 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (บธ.บ.) 30 13 43.33 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 50 55 110.00 

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) (บช.บ.) 40 55 137.50 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 80 63 78.75 

เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (ศ.บ.) 40 10 25.00 

รวม 440 356 80.91 

 จากตารางท่ี 4.28 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 440 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น 

จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 80.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ

รับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 45 คน มากกวา

แผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 150.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

(เทียบโอน) (บช.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 55 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 

137.50 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม (ศ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 10 คน เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

25.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.28 
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ภาพท่ี 4.28 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตาม

สาขาวิชา 

 

 ปการศึกษา 2564 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนการรับนักศึกษาจํานวน 495 คน มีผูรายงานตัวเขา

ศึกษา จํานวน 226 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จําแนกตามสาขาวิชา 

หนวย: คน 

สาขาวิชา 
จํานวน 

รอยละ 
แผนการรับ รายงานตัว 

การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

โลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม (วศ.บ.) 

20 30 150.00 

การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม (วศ.บ.) 

20 10 50.00 

การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 30 33 110.00 

การออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (เทียบโอน) (ศล.บ.) 20 0 0.00 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 20 20 100.00 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (วท.บ.) 20 14 70.00 

เกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(วท.บ.) 

20 14 70.00 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 40 0 0.00 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) 25 33 132.00 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม 

(อส.บ.) 

30 27 90.00 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม 

(เทียบโอน) (อส.บ.) 

30 10 33.33 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกสและ

หุนยนต (อส.บ.) 

30 0 0.00 

วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร (วศ.บ.) 40 12 30.00 

วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร (เทียบโอน) (วศ.บ.) 40 0 0.00 

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 16 53.33 

ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน (ค.อ.บ.) 60 7 11.67 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) 20 0 0.00 

รวม 495 226 45.66 
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 จากตารางท่ี 4.29 ในปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 495 คน 

โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 45.66 ของแผนการรับนักศึกษาของ

คณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชา

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม (วศ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 30 คน มากกวา

แผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 150.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 33 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิด

เปนรอยละ 132.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ 

(เทียบโอน) (ศล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกสและหุนยนต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

หุนยนตการเกษตร (เทียบโอน) (วศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) ไมมีผูรายงานตัว

เขาศึกษา คิดเปนรอยละ 0.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา จะเห็นไดดังภาพท่ี 4.29 
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ภาพท่ี 4.29 แสดงจํานวนแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 

2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จําแนกตามสาขาวิชา 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล วิธีการทํางานท่ีมคุีณภาพ วิพากษและขอเสนอแนะ 

 การวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 1) ไดขอมูลนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2) ไดขอมูลสารสนเทศสําหรับนําเสนอผูบริหารประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประชากรและกลุม

ตัวอยาง คือ จํานวนนักศึกษาใหม ภาคปกติ ทุกคณะ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ท่ีรายงานตัวเขา

ศึกษาปการศึกษา 2564 และมีสถานะเปนนักศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จํานวน 2,086 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตารางเก็บรวบรวมขอมูลท่ี 

ผูวิเคราะหไดสรางข้ึนจากโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ฐานขอมูลของ

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2) เว็บไซต http://regis.nsru.ac.th/ ของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และรอยละ (Percentage) 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 สรุปไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 1) เพศนักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้น

จํานวน 2,086 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 1,319 คน คิดเปนรอยละ 63.23 ซ่ึงเขาศึกษา

ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 423 คน คิดเปนรอยละ 32.07 รองลงมา คือ  

คณะครุศาสตร จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 24.64 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม นอยท่ีสุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 767 คน  

คิดเปนรอยละ 36.77 ซ่ึงเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 195 คน คิดเปน

รอยละ 25.42 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 25.16 

และคณะวิทยาการจัดการ นอยท่ีสุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 13.17 
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 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 465 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 30.11 เขาศึกษา

ในสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 29.29 รองลงมา คือ สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.57 และสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (ค.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.43 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 325 คน คิด

เปนรอยละ 69.89 เขาศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 

17.54 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) จํานวน 48 คน คิด

เปนรอยละ 14.77 และสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.54 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 มี

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 616 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 193 คน  

คิดเปนรอยละ 31.33 เขาศึกษาในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 35 คน คิดเปน

รอยละ 18.13 รองลงมา คือ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) จํานวน 30 

คน คิดเปนรอยละ 15.54 และสาขาวิชาประวัติศาสตร (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.55 และมีนักศึกษา 

เพศหญิง จํานวน 423 คน คิดเปนรอยละ 68.67 เขาศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.68 รองลงมา คือ สาขาวิชา

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.31 และ

สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง (ศล.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.71 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 มี

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 423 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 195 คน คิด

เปนรอยละ 46.10 เขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ (วท.บ.) มากท่ีสุด 

จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 31.28 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.56 และสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ท่ีไมมีนักศึกษาเพศชาย คิดเปน 

รอยละ 0.00 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 53.90 เขาศึกษาในสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 23.68 รองลงมา คือ สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.98 และสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (วท.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.32 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 356 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28.37 เขา

ศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 24.75 รองลงมา 
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คือ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14.85 และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษยและองคการ (เทียบโอน) (บธ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.99 และมีนักศึกษาเพศ

หญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 71.63 เขาศึกษาในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 

49 คน คิดเปนรอยละ 19.22 รองลงมา คือ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) (บช.บ.) จํานวน 48 คน 

คิดเปนรอยละ 18.82 และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (บธ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 1.96 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใน 

ปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้นจํานวน 226 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย 

จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 61.06 เขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) 

และสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม (อส.บ.) มากท่ีสุด จํานวน 27 

คน คิดเปนรอยละ 19.57 รองลงมา คือ สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 14.49 และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน (ค.อ.บ.) นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 1.45 และมีนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 38.94 เขาศึกษาในสาขาวิชา

การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม (วศ.บ.) มากท่ีสุด 

จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 30.68 รองลงมา คือ สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 

จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.77 และสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แขนงไฟฟา

อุตสาหกรรม (อส.บ.) ไมมีนักศึกษาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 0.00 

 2) ภูมิลําเนานักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้น

จํานวน 2,086 คน โดยมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลางมากท่ีสุด จํานวน 2,048 คน คิดเปนรอยละ 98.18 

รองลงมา คือ ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 0.58 และภูมิลําเนา

อยูในภาคใตนอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.19 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือท้ังสิ้นจํานวน 5 คน โดยอยูในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และ

อุตรดิตถ จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคกลางท้ังสิ้นจํานวน 2,048 คน โดยอยูในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 1,253 คน 

คิดเปนรอยละ 61.18 รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 17.82 และจังหวัด
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นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุรี นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 

0.05 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังสิ้นจํานวน 12 คน โดยอยูในจังหวัดขอนแกน และนครราชสีมา

มากท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม 

มหาสารคาม เลย ศรีษะเกษ หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกท้ังสิ้นจํานวน 7 คน โดยอยูในจังหวัดชลบุรีมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 42.86 รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิด

เปนรอยละ 14.29 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันตกท้ังสิ้นจํานวน 10 คน โดยอยูในจังหวัดตากมากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปน 

รอยละ 90.00 รองลงมา คือ จังหวัดราชบุร ีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคใตท้ังสิ้นจํานวน 4 คน โดยอยูในจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา และระนอง จํานวนจังหวัดละ 

1 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

 3) วุฒิการศึกษาเดิมและสถานศึกษาเดิมนักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท้ังสิ้น

จํานวน 2,086 คน โดยสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มากท่ีสุด จํานวน 1,796 คน คิด

เปนรอยละ 86.10 รองลงมา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 

9.44 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นอยท่ีสุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 4.46 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท้ังสิ้นจํานวน 1,796 คน โดยสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา

ในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 1,053 คน คิดเปนรอยละ 58.63 รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี 

จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 19.32 และจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา เชียงราย เชียงใหม 

นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี แพร มหาสารคาม แมฮองสอน ลําปาง สมุทรปราการ 

และสิงหบุรี นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.06 
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 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังสิ้นจํานวน 93 คน โดยสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา

ในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 75.27 รองลงมา คือ จังหวัดชัยนาท จํานวน 

7 คน คิดเปนรอยละ 7.53 และจังหวัดชลบุรี ตาก ปทุมธานี พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี สกลนคร และสิงหบุรี 

นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังสิ้นจํานวน 197 คน โดยสําเร็จการศึกษาจาก

สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคมากท่ีสุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 77.66 รองลงมา คือ จังหวัด

อุทัยธานี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.71 และจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก พิษณุโลก สงขลา 

และสมุทรปราการ นอยท่ีสุด จํานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.51 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในจังหวัดนครสวรรคท้ังสิ้นจํานวน 1,053 คน โดยสําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มากท่ีสุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 10.16 รองลงมา 

คือ โรงเรียนสตรีนครสวรรค จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 8.36 และโรงเรียนชองแคพิทยาคม โรงเรียน 

วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเกาเลี้ยว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาคลี และศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัว นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 1 คน คิด

เปนรอยละ 0.09 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดนครสวรรค ท้ังสิ้นจํานวน 70 คน โดยสําเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค มากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 38.57 รองลงมา 

คือ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 และโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัย

นครสวรรค และศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน นครสวรรค นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 1 คน คิดเปน

รอยละ 1.43 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2564 สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดนครสวรรค ท้ังสิ้นจํานวน 153 คน โดย

สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค มากท่ีสุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 69.93 

รองลงมา คือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 20.92 และวิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค และวิทยาลัยเทคนิคแมวงก นอยท่ีสุด จํานวนสถานศึกษาละ 2 คน คิดเปนรอยละ 1.31 
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 4) แผนการรับนักศึกษาและผูรายงานตัวเขาศึกษา 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,790 คน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนการรับนักศึกษามาก

ท่ีสุด จํานวน 825 คน คิดเปนรอยละ 29.57 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนการรับ

นักศึกษาจํานวน 550 คน คิดเปนรอยละ 19.71 และคณะวิทยาการจัดการ มีแผนการรับนักศึกษานอย

ท่ีสุด จํานวน 440 คน คิดเปนรอยละ 15.77 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผูรายงานตัวเขาศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,086 คน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูรายงานตัวเขาศึกษามาก

ท่ีสุด จํานวน 616 คน คิดเปนรอยละ 29.53 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 

465 คน คิดเปนรอยละ 22.29 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูรายงานตัว

เขาศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 10.83 

 ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 2,790 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 2,086 คน คิดเปนรอยละ 

74.77 ของแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละคณะ คณะ

ครุศาสตร มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 465 คน เปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.88 

ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ คณะวิทยาการจัดการ มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 356 คน เปนไป

ตามแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 80.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 226 คน เปนไปตาม

แผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.66 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ 

 ในปการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาค

ปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 480 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 465 คน คิดเปน

รอยละ 96.88 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละสาขาวิชา 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 60 คน 

เปนไปตามแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) มีผูรายงานตัวเขา

ศึกษาจํานวนสาขาวิชาละ 59 คน เปนไปตามแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 98.33 ของแผนการรับ

นักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา 

จํานวน 53 คน เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.33 ของแผนการรับนักศึกษาของ

สาขาวิชา 
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 ในปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 825 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น 

จํานวน 616 คน คิดเปนรอยละ 74.67 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการ

รับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร (ร.บ.) มีผูรายงานตัวเขา

ศึกษา จํานวน 109 คน มากกวาแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 136.25 ของแผนการรับนักศึกษาของ

สาขาวิชา สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 32 คน มากกวาแผนการรับ

รองลงมา คิดเปนรอยละ 106.67 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและ

ศิลปะการแสดง (ศล.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 13 คน เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 14.44 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา 

 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการ

รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 550 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 

423 คน คิดเปนรอยละ 76.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของ

แตละสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 62 

คน มากกวาแผนการรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 206.67 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ศศ.บ. 4ป) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 

38 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 126.67 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) และสาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอมูล (วท.บ.) 

ไมมีผูรายงานตัวเขาศึกษา คิดเปนรอยละ 0.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา 

 ในปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนการรับ

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 440 คน โดยมีผูรายงานตัวเขาศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 356 

คน คิดเปนรอยละ 80.91 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละ

สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 45 คน มากกวาแผนการรับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 150.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 

(บช.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษาจํานวน 55 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 137.50 ของ

แผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (ศ.บ.) มี

ผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 10 คน เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.00 ของแผนการ

รับนักศึกษาของสาขาวิชา 

 ในปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้นจํานวน 495 คน โดยมีผูรายงานตัวเขา

ศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 45.66 ของแผนการรับนักศึกษาของคณะ และเม่ือ
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เปรียบเทียบกับแผนการรับของแตละสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการ

จัดการโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม (วศ.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 30 คน มากกวาแผนการรับมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 150.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ตอเนื่อง) (ทล.บ.) มีผูรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 33 คน มากกวาแผนการรับรองลงมา คิดเปนรอยละ 

132.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา และสาขาวิชาการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ (เทียบโอน) 

(ศล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกสและหุนยนต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร 

(เทียบโอน) (วศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) ไมมีผูรายงานตัวเขาศึกษา คิดเปน

รอยละ 0.00 ของแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชา 

5.2 วิธีการทํางานที่มีคุณภาพ วิพากษและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ผูวิเคราะหมีวิธีการทํางานท่ีมีคุณภาพ วิพากยและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1) ในการวิเคราะหครั้งตอไปควรวิเคราะหเพ่ิมในเรื่องตอไปนี้ เพ่ือใหรายงานการวิเคราะห

สมบูรณยิ่งข้ึน 

   1.1) เกรดเฉลี่ยสะสมของวุฒิการศึกษาเดิมนักศึกษา 

   1.2) แผนการเรียนเดิมนักศึกษา 

   1.3) ขอมูลบิดา-มารดา 

  2) ควรมีการวิเคราะหนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เปนประจําทุกปการศึกษา สําหรับเปนขอมูลแกผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของกับการรับนักศึกษา เพ่ือนําไปเปน

แนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบาย และการบริหารงานการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  3) ควรมีการวิเคราะหนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ยอนหลัง เพ่ือใหเห็นแนวโนมและความตองการในการเขาศึกษาตอ ในคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ ในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

  4) ควรมีการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ มีการรายงานตัวเขาศึกษา

ไมเปนไปตามแผนการรับหรือท่ีเปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด เพ่ือนํามาทบทวนหรือปรับปรุงใหคณะ/

สาขาวิชามีการรายงานตัวเขาศึกษาเปนไปตามแผนการรับในปการศึกษาถัด ๆ ไป 
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  5) คณะ/สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีมีการรายงานตัวเขาศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับหรือท่ี

เปนไปตามแผนการรับนอยท่ีสุด ควรมีการสรางภาพลักษณและมีการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับ เพ่ือใหคณะ/สาขาวิชามีการรายงานตัวเขาศึกษาเปนไปตามแผนการรับในปการศึกษาถัด ๆ ไป 
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กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.  

        (2564). สถิตินักศึกษาท่ีเขาศึกษา/ผูบันทึกขอมูลรายงานตัว. สืบคนจาก http://regis.nsru.ac.th/ 

        student46/info46/ 

กลุมภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2563) 

        รายงานการศึกษาขอมูลนิสิตใหม ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สืบคนจาก  

        http://planning.tsu.ac.th/main/files_sec2/140120215151รายงานการศึกษาขอมูลนิสิตใหม_ 

        ประจําป_2563.pdf 

งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2560) รายงาน 

        การศึกษาสถานภาพนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

        สืบคนจาก http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/InstitueResearchIT/ 

        NewStdStatus/pdf_student60.pdf 

นฤมล  บุญแตง. (ม.ป.ป.). การแบงภูมิภาคทางภูมิศาสตร [กระดานขอความ]. สืบคนจาก  

        http://legacy.orst.go.th/?knowledges=การแบงภูมิภาคทางภูมิศe 

นิยาวาเฮร  ไพบูลย. (2561). รายงานการวิเคราะหนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        วิทยาเขตปตตานี ปการศึกษา 2561. ปตตานี: กองแผนงานวิทยาเขตปตตานี สํานักงานอธิการบดี  

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2564). คูมือนักศึกษา  

        ประจําปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. นครสวรรค: ศิลปะงานพิมพ. 

เรืองชัย  จรุงศิรวัตน. (กรกฎาคม 2564). การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจํา. เอกสารประกอบการ 

        บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหจาก 

        งานประจําเพ่ือประกอบการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัด 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, นครสวรรค: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
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ภาคผนวก ก 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 

 
  



80 

 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 
 

  



90 

ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2564 
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ประวัติผูวิเคราะห 

นางสาวธิติยา  หงษเวียงจันทร 

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 

สังกัด กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เลขท่ี 398 หมู 9 ถนนสวรรควิถี  

ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056-219100 ตอ 1204 

อีเมล thitiya.h@nsru.ac.th 

การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ประสบการณการทํางาน  พ.ศ. 2542 – 2544 

เจาหนาท่ีธุรการ (ลูกจางชั่วคราว) 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏ

นครสวรรค 

 พ.ศ. 2544 – 2548 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร (ลูกจางชั่วคราว) 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏ

นครสวรรค 

 พ.ศ. 2548 – 2550 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร (ลูกจางชั่วคราว) 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค 

 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค 
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ประสบการณการทํางาน 

(ตอ) 

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 

รักษาการหัวหนากลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 

นายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

งานวิจัย  แนวโนมและความตองการในการเลือกสาขาวิชาของนักเรียน  

เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

(ปงบประมาณ 2561) 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

(ปงบประมาณ 2564) 

ประสบการณการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

 การอบรมบุคลิกภาพบุคลากร (2548) 

 กลยุทธการใหบริการแบบประทับใจ (2549) 

 การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) (2551) 

 การบริการท่ีเปนเลิศ (2551) 

 การใชงาน Microsoft Office XP : Excel (2552) 

 การใชงาน Microsoft Office XP : PowerPoint (2552) 

 ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา (2552) 

 การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ (2552) 

 กลยุทธการเปนผูนําในงานบริการ (2553) 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (2556) 

 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (2557) 

 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม (2558) 

 การปรับปรุงการทํางาน (2559) 

 ทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานยุคอาเซียน (2559) 

 การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร 

(2559) 

 การคิดเชิงสังเคราะห (2560) 
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ประสบการณการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

(ตอ) 

 ทักษะการเขียนแบบประเมินคางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือ

ใชขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน (2560) 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ) (2560) 

 การพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเองและการทํางานเปนทีม (2560) 

 การทําวิจัยและผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6 (2561) 

 การใชระบบสารสนเทศดานงานวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยและบริหารจัดการ

ฐานขอมูลงานวิจัยของหนวยงาน (2561) 

 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (2561) 

 การพัฒนาพลังจิตเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน (พัฒนาจิต พัฒนางาน) 

(2561) 

 การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการใชงานซอฟทแวรสําหรับ

การปฏิบัติงาน (2561) 

 การวิเคราะหขอมูลและการวิจัยดวยโปรแกรม SPSS (2561) 

 การสืบคนขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน EBSCO (2561) 

 การพัฒนาขาราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเลื่อนตําแหนงชํานาญ

การและระดับอ่ืน ๆ (2562) 

 การพัฒนาหัวหนางาน (หลักสูตรผูบริหารระดับตน) (2562) 

 สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาท่ัวประเทศ  

ครั้งท่ี 10 (2562) 

 การเขียนหนังสือราชการ (2562) 

 การจัดทําผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะหจากงานประจําเพ่ือ

ประกอบการประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (2564) 

 กลยุทธสรางพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล (2564) 

 การทําวิจัยและผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน

อุดสมศึกษา ครั้งท่ี 9 (2564) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (2565) 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลกับผลกระทบตอการบริหาร

จัดการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (2565) 
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