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บทสรุป 
 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และการลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวน
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ตารางเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้สร้างข้ึนจากโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Excel และ Microsoft Access สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่  (Frequency 
Distributions) และร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์พบว่า 

 1) จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่มและ
ถอนรายวิชาเรียน  

 ลงทะเบียนตามแผนการเรียน นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 
จ านวน 6,871 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.72 และคณะครุศาสตร์มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.37 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น จ านวน 6,463 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
67.51 และคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.01 

 ลงทะเบียนเรียมเพ่ิม นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงทะเบียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 785 คน 
โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.65 และคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.68 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมนอกแผนการเรียน จ านวน 838 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.08 และ  
คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.91 

 ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 301 คน โดยมีนักศึกษา
เพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.77 และคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.14 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 248 คน โดยมีนักศึกษา
เพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.55 และคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.18  

 

 



ข 

 

 2) จ านวนและร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียน
เพิ่ม และถอนรายวิชาเรียน 

 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น  
967 รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ตามแผนการเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.37 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 
883 รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ตามแผนการเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.73 

 ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 325 รายวิชา โดยมีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.69 
และภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 261 รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.95 

 ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น  
111 รายวิชา โดยมีคณะคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.83 และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 81 รายวิ ชา  
โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถอน
รายวิชาเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.86  

 3) จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ย่ืนค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่  
1 ปีการศึกษา 2563 ยื่นค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 37 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.05 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียน
ล่าช้า (นว.08) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.03 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษาที่ยื่น 
ค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 138 คน โดยมีนักศึกษาเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
59.42 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนล่าช้า (นว.08) มากที่ สุด
คือ คิดเป็นร้อยละ 27.54 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 175 คน โดยมีสาเหตุของการช าระเงินค่าเทอมล่าช้า 
มากที่สุดคือ คิดเป็นร้อยละ 28 
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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์การลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ผู้วิเคราะห์ได้จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลของการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูล
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 
2563  

 ผู้วิเคราะห์ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ศิราณี  จตุรทิศ 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

พฤศจิกายน 2564 
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จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

บรรณานุกรม                                                                                                               72 
ภาคผนวก  
      ภาคผนวก ก            75 
      ภาคผนวก ข            86 
      ภาคผนวก ข            98 

ประวัติผู้วิเคราะห์           100 

 

  



ฉ 

 

สารบัญตาราง 
                   หน้า 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามเพศ           15 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
       จ าแนกตามเพศ           16 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           17 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ทีล่งทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           18 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ทีล่งทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         19 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         20 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา      21 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ทีล่งทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา      23 
ตารางท่ี 4.9 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       24 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       26 
  



ช 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                     หน้า 
ตารางท่ี 4.11 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาการจัดการ          27 
ตารางท่ี 4.12 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาการจัดการ          28 
ตารางท่ี 4.13 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       30 
ตารางท่ี 4.14 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       31 
ตารางท่ี 4.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามเพศ           33 
ตารางท่ี4.16 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
          จ าแนกตามเพศ           33 
ตารางท่ี 4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามคณะ           34 
ตารางท่ี 4.18 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามคณะ           35 
ตารางท่ี 4.19 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         36 
ตารางท่ี 4.20 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         37 
  



ซ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                              หน้า 
ตารางท่ี 4.21 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา      38 
ตารางท่ี 4.22 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา      40 
ตารางท่ี 4.23 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       41 
ตารางท่ี 4.24 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       42 
ตารางท่ี 4.25 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
         คณะวิทยาการจัดการ จ าแนกตามสาขาวิชา        44 
ตารางท่ี 4.26 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะวิทยาการจัดการ จ าแนกตามสาขาวิชา        45 
ตารางท่ี 4.27 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา    46
ตารางท่ี 4.28 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ทีล่งทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา    47 
ตารางท่ี 4.29 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามเพศ           49 
ตารางท่ี 4.30 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามเพศ           49 
  



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                     หน้า 
ตารางท่ี 4.31 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามคณะ           50 
ตารางท่ี 4.32 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามคณะ           51 
ตารางท่ี 4.33 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         52 
ตารางท่ี 4.34 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         53 
ตารางท่ี 4.35 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามคณะ           54 
ตารางท่ี 4.36 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

        จ าแนกตามคณะ           55 
ตารางท่ี 4.37 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1  
          ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         56 
ตารางท่ี 4.38 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         57 
ตารางท่ี 4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 1  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ         58 
ตารางท่ี 4.40 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 2  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ         59 
ตารางท่ี 4.41 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาท่ี 1  
         ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         60 
  



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                     หน้า 
ตารางท่ี 4.42 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาท่ี 2  

        ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         61 
ตารางท่ี 4.43 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
         ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563  
         จ าแนกตามสาเหตุ           62 
 
 
 
 
  



ฎ 

 

สารบัญภาพ 
                     หน้า 
ภาพที ่4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
     จ าแนกตามเพศ           15 
ภาพที ่4.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     จ าแนกตามเพศ           16 
ภาพที ่4.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     จ าแนกตามคณะ           17 
ภาพที ่4.4 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
     จ าแนกตามคณะ           18 
ภาพที ่4.5 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
               เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ าแนกตาม 
                สาขาวิชา            20 
ภาพที ่4.6 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
     คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         21 
ภาพที ่4.7 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา       22 
ภาพที ่4.8 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา       24 
ภาพที ่4.9 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       25 
ภาพที ่4.10 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา       27 
  



ฏ 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
                     หน้า 
ภาพที่ 4.11 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะวิทยาการจัดการ          28 
ภาพที ่4.12 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       คณะวิทยาการจัดการ          29 
ภาพที่ 4.13 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       31 
ภาพที่ 4.14 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       32 
ภาพที ่4.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
       จ าแนกตามเพศ           33 
ภาพที ่4.16 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามเพศ           34 
ภาพที ่4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           35 
ภาพที ่4.18 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           36 
ภาพที่ 4.19 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
       คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         37 
ภาพที ่4.20 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
       คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา         38 
  



ฐ 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
                     หน้า 
ภาพที ่4.21 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  
       ปีการศกึษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา    39 
ภาพที่ 4.22 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2  

      ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา    41 
ภาพที ่4.23 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

      ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  
      ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา     42 

ภาพที่ 4.24 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2  

      ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา     43 
ภาพที ่4.25 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  

      ปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาการจัดการ จ าแนกตามสาขาวิชา      44 
ภาพที ่4.26 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  

      ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ จ าแนกตามสาขาวิชา      45 
ภาพที ่4.27 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1  

      ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      จ าแนกตามสาขาวิชา           47 

ภาพที ่4.28 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  

      ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
      จ าแนกตามสาขาวิชา           48 

ภาพที ่4.29 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

      จ าแนกตามเพศ           49 
ภาพที ่4.30 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

      จ าแนกตามเพศ           50 
  



ฑ 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
                     หน้า 
ภาพที ่4.31 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           51 
ภาพที ่4.32 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

      จ าแนกตามคณะ           52 
ภาพที ่4.33 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1  
       ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         53 
ภาพที ่4.34 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  
       ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         54 
ภาพที่ 4.35 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามคณะ           55 
ภาพที ่4.36 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
      จ าแนกตามคณะ           56 

ภาพที ่4.37 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1  

      ปีการศึกษา 2563จ าแนกตามคณะ         57 
ภาพที ่4.38 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2  

      ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         58 
ภาพที ่4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 1  

      ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ         59 
ภาพที่ 4.40 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 2  

      ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ         60 
ภาพที ่4.41 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาท่ี 1  
       ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         61 
  



ฒ 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
                     หน้า 
ภาพที ่4.42 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
       ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาท่ี 2  
       ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ         62 
ภาพที ่4.43 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       ที่ยืน่ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563  
       จ าแนกตามสาเหตุ           63 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
การลงทะเบียนรายวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด หากนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียน  
รักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  
จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดย
ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรั บ 
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย  
การขอถอนและขอเพ่ิมรายวิชา การขอถอนรายวิชาให้นักศึกษาต้องด าเนินการก่อนการสอบปลายภาค  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน การขอเพ่ิมรายวิชาให้นักศึกษาต้องด าเนินการภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ 
หรือ 7 วันแรกของภาคฤดูร้อน  

 งานลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของภารกิจของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา 
ด้วยตนเอง ผ่านเว็ปไซด์ (http://regis.nsru.ac.th) ในทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  และที่
ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาไม่ด าเนินการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดท าให้ส่งผลกระทบ
กับตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในเรื่องของการเรียนการสอน ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงเป็น
หน้าที่อันส าคัญทีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ต้องก ากับ ดูแลและพัฒนางานให้สามารถบริการ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยพัฒนาการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และยังจะท าให้เห็นถึงสถิติ
ในด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ได้แก่ จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน จ านวนรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม จ านวนรายวิชาที่นักศึกษา
ถอนรายวิชา และสาเหตุในการลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดของนักศึกษา ซึ่งข้อมูล
จากการวิเคราะห์นี้อาจจะใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษา  ทั้งยังอาจใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเกินระยะเวลา  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดของนักศึกษาได้ 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงสนใจที่จะวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563  ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และการลงทะเบียน
เรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 

1.3 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

 1) ไดข้้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และการลงทะเบียนเรียน
ถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563   
 2) ได้น าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนางานและแก้ปัญหาในงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 

1.4 ขอบเขตการวิเคราะห์  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 

1.5 ค าก าจัดความเบื้องต้น 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท าการ 
                                                                ปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ปีการศึกษา หมายถึง  ระยะเวลาเรียนใน 2 ภาคเรียนปกติ  ไม่รวม 
                                                                    ภาคฤดูร้อน 
 การลงทะเบียน หมายถึง  นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน 
                                                                         ในภาคการศึกษานั้นๆ 
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563  ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์/
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการท าการวิเคราะห์ครั้งนี้ และผู้วิเคราะห์ได้ก าหนดหัวข้อส าหรับการศึกษา
วิเคราะห์ดังนี้ 

  2.1 แนวคิด ทฤษฎี 
  2.2 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 
การลงทะเบียนเรียน 
 ในการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีระเบียบ/ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน  
22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะส าเร็จ 
การศึกษาได้ ดังนี้ 12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา  
12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา 12.3 หลักสูตรปริญญา
ตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 12.4 หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 
8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียน
เรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  
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 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2550 
 การลงทะเบียนรายวิชา 
 (1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา  ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 (2) นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน  
ในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
 (3) จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชา 
ที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  (ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
 กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไป 
จากที่ก าหนดให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการ 
นับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณารายวิชาครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้น ๆ ระบุให้เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับ
เกียรตินิยม การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่าด้วยการนั้น ๆ   
 การขอถอนและขอเพ่ิมรายวิชา 
  (1) การขอถอนรายวิชาให้กระท าก่อนการสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 15 วัน   
  (2) การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรก
ของภาคฤดูร้อน  
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีท่ีนักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใช้ในช่วงเวลานั้น  

 3. เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต ของนักศึกษาภาคปกติ 

  เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 22 ที่ว่า “การลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต” 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิต 
แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรก าหนด 
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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  1. นักศึกษาภาคปกติ ผู้ที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   1.1 ผู้ที่มีวุฒิอนุปริญญา ซึ่งตามก าหนดของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เข้าศึกษานั้น  
ให้เรียนรายวิชาบังคับเพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน  
25 หน่วยกิต 
   1.2 ในกรณีที่เป็นภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา สามารถ
ลงทะเบียน ไม่เกิน ๒๘ หน่วยกิต 
  2. นักศึกษาภาคปกติ ผู้ที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี 
   2.1 ในกรณีภาคเรียนสุดท้ายก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถลงทะเบียน 
ได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต 
   2.2 ในกรณีที่เป็นภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา สามารถ
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 28 หน่วยกิต 
  3. วิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาเขียนบันทึกข้อความ  
ขอลงทะเบียนยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่สังกัด เพ่ือน าเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพิจารณา 

2.2 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อัญญารัตน์ สุทธินันท์ (2562) งานวิเคราะห์ เรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์จ านวนรายวิชาที่เปิด
ให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ได้ลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 – 2560 2) เพ่ือวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีวิทยาเขตหนองคายที่ต้องลงทะเบียนเรียน 
ภาคต้นและภาคปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 3) เพ่ือวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาเขตหนองคาย ลงทะเบียนเรียนในช่วงปกติ  ช่วงลงทะเบียนเรียนช้า และช่วงลงทะเบียนเรียนช้า 
เป็นกรณีพิเศษ ภาคต้นและภาคปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 4) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีวิทยาเขตหนองคายในการยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียน/เพ่ิม/ถอน ช้ าเป็นกรณีพิเศษ  
ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  1) จ านวนรายวิชาที่ เปิดให้นักศึกษาได้ 
ลงทะเบียนเรียน สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีจ านวนรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนมาก
ที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2) จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยา
เขตหนองคายที่ต้องลงทะเบียนเรียน สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาที่ต้อง  ลงทะเบียน
เรียนมากที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 3) จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย 
ลงทะเบียนเรียนในช่วงปกติ ช่วงลงทะเบียนเรียนช้า และช่วงลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ โดยการ
ลงทะเบียนเรียนในช่วงปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์มีจ านวนนักศึกษา  ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต การลงทะเบียนเรียนในช่วงลง/เพ่ิม/ถอน ช้า  สาขาวิชานิติศาสตร์มีจ านวนนักศึกษา
ลงทะเบยีนเรียนมากที่สุด รองลงมาคือวิชาเอกธุรกิจระหว่าง ประเทศ และการลงทะเบียนเรียนในช่วงลง/เพ่ิม/
ถอนช้าเป็นกรณีพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกก าลังกาย มีจ านวนนักศึกษายื่นค าร้องมาก
ที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชานิติศาสตร์  ซึ่งจ านวนของนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียน/เพ่ิม/ถอนช่วง
ช้าเป็นกรณีพิเศษ พบว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มีจ านวนนักศึกษายื่นค าร้อง 
ขอลงทะเบียนเรียน/  เพ่ิม/ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ มากที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชานิติศาสตร์และ  
4) การวิเคราะห์สาเหตุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคายในการยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
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เรียน/เพ่ิม/ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ โดยภาพรวม 4 คณะ 14 สาขาวิชา สามารถจ าแนกสาเหตุของนักศึกษา 
ในการยื่นค าร้อง ได้ 5 สาเหตุ ดังนี้ (1) การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (2) การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (3) การขอโอนย้ายคณะ และโอนย้ายสาขาวิชา  
(4) การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ (5) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเรียน  
โดยการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเป็นสาเหตุที่ท าให้  นักศึกษายื่นค าร้องยื่นค าร้อง 
ขอลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษมากที่สุด รองลงมาคือ การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ  
1. สาขาวิชาที่มีจ านวนรายวิชาที่ เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา   

จ านวนมาก ควรให้สาขาวิชาดังกล่าวได้จัดสรรวันเวลาเรียน วันเวลาสอบ และห้องเรียน เป็นอันดับแรก  
เพ่ือช่วยลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนไม่ส าเร็จของนักศึกษาเนื่องจากวันเวลาเรียน และวันเวลาสอบ ซ้ าซ้อน
กัน 2. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการลงทะเบียนเรียน เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่ถูกต้อง เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน 
สาเหตุที่ท าให้การลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ และวิธีการแก้ไข หากการลงทะเบียนเรียนมีข้อผิดพลาด เป็นต้น 
3. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย  ได้ทราบถึง
ก าหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เพ่ือลดข้อผิดพลาด  และความไม่เข้าใจในการ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 4. ก่อนการ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษา แต่ละ
สาขาวิชาควรมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
เรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และหากนักศึกษามีปัญหาด้านการลงทะเบียนเรียน จักได้ด าเนินการแก้ไขได้ทันก่อน
ก าหนดการท่ีมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 สวัสดิ์ วิชระโภชน์ (2559) ) ได้วิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2557 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.การวิเคราะห์ในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2557 ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 1.1) สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิตมีแนวโน้มคงที่และ
เริ่มสูงขึ้น 1.2) สัดส่วนรายได้ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มีสัดส่วนรายได้รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 1.3) มีคณะวิชามากกว่า 
ร้อยละ 50 ที่มีค่าดัชนีรายได้ต่อหัวนิสิตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัย 1.4) อัตราส่วนจ านวนนิสิต 
ที่พ้นสภาพต่อจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง และ 1.5) นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา
ต่ ากว่าเกรดเฉลี่ยสะสมแรกเข้า 2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา พบว่า  
2.1) มหาวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายสาขาวิชา และครอบคลุม  
ทุกคณะ/วิทยาลัย เท่ากับ 88 หลักสูตร 2.2) มีจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 1,157.60 คน และมีสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิต เท่ากับ 1: 40.71 2.3) มีจ านวนนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
เท่ากับ 11,575.40 คน 2.4) ผลการเปิดรายวิชาเรียน พบว่า มหาวิทยาลัยเปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียน
ส าหรับนิสิตในการลงทะเบียนเรียน เท่ากับ 6,775.40 รายวิชา และ 16,100.80 กลุ่มการเรียนมหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จในการเปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียนส าหรับนิสิตในการลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 96.96 
รายวิชาที่เปิดส่วนใหญ่ไม่มีเงื่อนไขรายวิชา ร้อยละ 76.36 และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ร้อยละ 80.13  
2.5) ผลการเทียบโอนผลการเรียน พบว่า มีจ านวนนิสิตที่เทียบโอนผลการเรียน เท่ากับ 1,952.60 คน  
มีจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนเท่ากับ 29,638.60 รายวิชา และมีจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอน 
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ผลการเรียน เท่ากับ 67,283.20 หน่วยกิต 2.6) ผลการลงทะเบียนเรียน พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้สมบูรณ์ครอบคลุม 3 ภาคการศึกษา เท่ากับ 85,632.20 คน นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคต้นมากที่สุด  
ร้อยละ 43.38 โดยนิสิตชั้นปีที่  1 ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด ร้อยละ 33.10 และนิสิตชั้นปีที่  4 ขึ้นไป 
ลงทะเบียนเรียนน้อยที่สุด ร้อยละ 20.07 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้สมบูรณ์ในช่วงของการลงทะเบียน
เรียนปกติ ร้อยละ 76.97 มีนิสิตลงทะเบียนเรียนช้า ร้อยละ 23.03 และนิสิตได้เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนโดย 
มีการลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด ร้อยละ 58.61 2.7) จ านวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน เฉลี่ย 14.50 
หน่วยกิต 2.8) ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา เท่ากับ 754,032,472 บาท 2.9) ผลการศึกษาของ
นิสิต พบว่า ส่วนใหญ่นิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนตัวอักษร B มากที่สุด ร้อยละ 18.48 และมีระดับ
คะแนนตัวอักษร F น้อยที่สุดร้อยละ 2.99 2.10) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เท่ากับ 3,554.40 คน 
และ 2.11) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 3,384.80 คน ทั้งนี้ มีนิสิตส าเร็จการศึกษาจ านวนน้อย เนื่องจาก
อยู่ในช่วงก าลังศึกษา 3. ผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2557 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรณี  
ที่มหาวิทยาลัยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมากนั้น มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นคุณภาพ ส่งผลให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ประมาณร้อยละ 68 (เทียบเคียงจากช่วงปีการศึกษา 
2548 - 2552) โดยผู้เข้าศึกษาต่อมีเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาต่อ เฉลี่ย 2.99 อยู่ในช่วง 2.51 - 3.00  
และเม่ือส าเร็จการศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสม เฉลี่ย 2.80 ซึ่งอยู่ในช่วง 2.51 - 3.00 เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า
ถ้ามหาวิทยาลัยรับผู้เข้าศึกษาต่อที่มีผลการเรียนดีจะส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีด้วย ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยสามารถลดสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิตให้ลดน้อยลง 
อาจจะส่งผลให้ร้อยละของการพ้นสภาพการเป็นนิสิตลดลง นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมและมีร้อยละของการส าเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

 วลัญชพร ฆารไสว (2560)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ ในการลงทะเบีย น เรียน  
และการพ้นสภาพ ของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ในระดับปริญญาตรี2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิต ที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี  
3) เปรียบเทียบปัจจัย ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิต  
ที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี ที่มีระบบการศึกษา และชั้นปี แตกต่างกัน  
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการ  พ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการ 
พ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่มีความเสี่ยงต่อ
การพ้นสภาพการ เป็นนิสิต จ านวน 313 คน ซึ่งได้มาโดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยง ต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 25 ข้อ  
มีค่าอ านาจจ าแนก (rxy) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 2) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
การพ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 25 ข้อ มีค่าอ านาจ จ าแนก (rxy) 
ตั้งแต่ 0.41ถึง 0.81 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ 3) แบบสัมภาษณ์ จ านวน 24 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน
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และปัจจัยที่มี ผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับ  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ด้านครอบครัว ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้าน  สถานศึกษา โดยนิสิตที่มี 
ความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการ พ้นสภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการ พ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตใน
ระดับปริญญาตรีคือ ด้านครอบครัว ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) นิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี  
ที่มีระบบการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย  ส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 มีชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนไม่ แตกต่างกัน และนิสิตที่มีความเสี่ยง 
ต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตมีระบบการศึกษา และชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ไม่แตกต่างกัน 4) แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตที่มีความ  เสี่ยงต่อการ 
พ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรมีการขยายจ านวนที่นั่งของกลุ่ม
รายวิชาที่เต็ม เพ่ือรองรับจ านวนนิสิตที่ต้องการ ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ควรปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server) ให้สามารถรองรับการเข้าใช้ระบบได้มากขึ้น ใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก รวดเร็ว และควรพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ช่วยเหลือและแนะน านิสิตในการ ลงทะเบียนเรียน
และการพ้นสภาพของนิสิต 

 วลัญชพร ฆารไสว (2563) การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญา ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิเคราะห์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2556-2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนของ นิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556- 2560 ด าเนินการโดยเปรียบเทียบข้อมูล 
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsofe Excel เพ่ือค านวณหาผลรวม (Total: ∑) ค่าเฉลี่ย  
(Mean: ) และ ค่าร้อยละ (Percentage: %) แล้วน า เสนอเป็นตาราง แผนภูมิและบรรยายสรุปเป็นความเรียง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ  พฤติกรรมการ
ลงทะเบียนเรียนและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและพฤติกรรม การลงทะเบียนเรียนของ
นิสิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏ
ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556-2560 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ 1.1 การลงทะเบียนเรียน พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้สมบูรณ์
ครอบคลุมทั้ ง  3 ภาคการศึกษา โดยนิสิตลงทะเบียนในภาคต้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคปลาย  
และภาคฤดูร้อน/ ภาคการศึกษาพิเศษ ตามล า ดับ 1.2 การลงทะเบียนเรียนเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงรายวิชา
เรียน พบว่า นิสิตมีการลงทะเบียน เรียนเพ่ิมมากที่สุด รองลงมามีการถอนรายวิชา มีการถอนรายวิชา W  
และมีการลงทะเบียนเรียนแบบ ไม่นับหน่วยกิต (Audit) ตามล า ดับ 1.3 การเปลี่ยนกลุ่มการเรียนระดับ
ปริญญาตรีพบว่า ปีการศึกษา2559 มีนิสิตเปลี่ยนกลุ่ม การเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นปีการศึกษา2560  
ปีการศึกษา2558และปีการศึกษา2557 ตามล า ดับ โดยปีการศึกษา 2556 มีนิสิตเปลี่ยนกลุ่มการเรียนน้อย
ที่สุด 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย  มหาสารคาม 
ดังนี้ 2.1 พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม
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ก่อนการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา นิสิตตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียน 2) ด้านพฤติกรรมหลังการลงทะเบียนเรียนในระบบ  บริการการศึกษา  
นิสิตตรวจสอบตารางเรียนหรือตารางสอบ 3) ด้านการรับความรู้การลงทะเบียน เรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค า แนะน า ช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่ า หรือ เพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น  
4) ด้านการใช้บริการจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม  กับกาลเทศะและการบริการ  
2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง  ระบบให้มีความ
รวดเร็วรองรับผู้ใช้บริการจ านวนมากได้ควรพัฒนาให้เว็บไซต์และระบบให้มีความรวดเร็ว  มากกว่านี้   
ความรวดเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ควรเพ่ิมช่องทางการลงทะเบียนเรียนมากกว่านี้  ควรเพ่ิม Server  
ให้รองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่านี้และพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 

 นายสวัสดิ์ วิชระโภชน (2559) การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับ 
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญของนิสตินักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจะเริ่มต้นเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรและผู้เรียนได้ด าเนินการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด การวิจัยในครั้งนี้มี
ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการ ด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น ต่อการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนและปัญหาการลงทะเบียน
เรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการลงทะเบียนเรียนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกัน และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน จ านวน 173 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 28 แห่ง ซึ่งได้มาโดย วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(PS) เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการด้าน
การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ จ านวน 69 ข้อ  
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ .27 ถึง .86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ ด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ชนิดเขียน
ตอบ จ านวน 89 ข้อ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัย ของรัฐ จ านวน 87 ข้อ และแบบสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน
ระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จ านวน 9 ข้อ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนพหุคูณสองทาง (Two-way MANOVA) ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดรูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน 
ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้นิสิต นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกรายวิชาโดยอิสระตามความต้องการ ซึ่งมีระยะเวลา ในการลงทะเบียนเรียน 
ประมาณ 7 - 14 วัน และก าหนดให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 2. บุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน  
ไม่เกิน 5 ปี มีความคิดเห็น ต่อปัญหาการลงทะเบียนเรียนสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการลงทะเบียนเรียน 21 – 25 ปี 3. แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการลงทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับการเข้าใช้งาน 
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ของผู้รับบริการที่มีจ านวนมากได้ ควรพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตรหรือฐานข้อมูลรายวิชาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ด้านการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา ควรพัฒนาระบบการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่หลากหลาย ช่องทาง
และสามารถตัดยอดหนี้ผ่านระบบทันที และควรมีการลดขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อ หรือการด าเนินการ
ในด้านการลงทะเบียนเรียน โดยสรุปรูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีกระบวนการหรือวิธีการหลายขั้นตอน มีความหลากหลายในการบริหารจัดการ และมี
บริบทแตกต่างกันตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการเข้าใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในช่วงของการลงทะเบียนเรียน  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับการลงทะเบียนเรียนส าหรับ  
นิสิตนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือพัฒนา
ขั้นตอน กระบวนการ หรือวิธีการในการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงาน 
ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการต่อไป 

 รติมากานต์ ห้วยหงส์ทอง, อองาม เปรมสุข และพเยาว์ ดีใจ (2559) การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการลงทะเบียน 
ไม่ทันตามปฏิทินการศึกษาช่วงเวลาการลงทะเบียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยศึกษาข้อมูลทั่วไป สาเหตุที่
ท าให้นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทันตามช่วงเวลา ความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานทะเบียนส าหรับ
นักศึกษา ประชากร ในทางการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 472 คน 
วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. ด้านข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.03  
มีอายุ ระหว่าง 19-20 ปี ร้อยละ 78.81 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร้อยละ 35.17 โดยส่วนใหญ่ 
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ร้อยละ 70.97 และมีการเข้าใช้ระบบทะเบียนออนไลน์
มากกว่า 1 ครั้งต่อเทอม ร้อยละ 86.86 ส าหรับเมนูในระบบทะเบียนออนไลน์ที่นักศึกษาเข้าใช้มากที่สุด 
คือ เมนูการลงทะเบียน ตารางเรียน/สอบ และผลการศึกษา ร้อยละ 100 และสาเหตุหลักที่ท าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนไม่ทันตามช่วงเวลา คือ จ ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ได้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ร้อยละ 47.46 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานทะเบียนส าหรับนักศึกษา ผลการวิเคราะห์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้บริการงานทะเบียนได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ในทุกประเด็นโดยรวม  
( X =3.59, S.D.=0.16) โดยมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในระดับมาก ด้านการตอบสนองความเอาใจใส่ 
ต่อผู้รับบริการ ประเด็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจและแม่นย าในระเบียบกฎเกณฑ์เป็นอย่างดี  
( X =4.32, S.D.=0.78) ผลการศึกษาครั้ งนี้พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานทะเบียน 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการเอกสารค าร้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
ทั้งนี้ควรมีอุปกรณ์สารสนเทศให้บริการอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการรับบริการอย่างชัดเจน นอกจากนั้น  
การพัฒนาระบบทะเบียนออนไลน์ให้มีความสะดวก ความรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ การ  จัดหมวดหมู่ 
และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนอย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ (2558) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพ 
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สต301 หลักสถิติเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สต301 โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่   
1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สต301 หลักสถิติ ภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) อาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีสนทนากลุ่มผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1) ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพการจัดการเรียน การสอนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ในด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน 
และ ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เห็นว่าทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งมีนัยว่าสภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของรายวิชา สต301 หลักสถิติเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งมีประเด็นปัญหา
บางประการที่ควรน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 2) จากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ผู้สอน พบว่า ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนคือ นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านการค านวณน้อย เวลาที่ใช้ท าการสอน
จ ากัด เนื้อหาในรายวิชามาก นักศึกษามีจ านวนมากท าให้การดูแลเอาใจใส่ท าได้ไม่ทั่วถึง โดยมีแนวทาง ในการ
พัฒนา คือ จัดให้มีการสอนเสริมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และปรับเนื้อหารายวิชา รวมถึง  จัดท าแบบฝึกหัด 
ในลักษณะบทปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน1* , นภาลัย  อยู่ดี 2 , ยรรยง  คชรัตน์ 3 , สุชาดา สุวรรณข า  
4, วิภาวรรณา ศรีใหม่ 5 , รัตนาภรณ์ สกุลเด็น 6 และวรรณิดา ไชยการณ์7 (2559) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ งานวิจัย
ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ การจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2) เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ  สอนของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.26)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านบุคลิกภาพการ
สอนของอาจารย์ (4.27) ด้านการสอนของ อาจารย์ (4.26) และด้านสื่อการสอน (4.25) เมื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ เรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า 
นักศึกษาต่างคณะ และต่างชั้นปี มีความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์
ผู้สอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนแผนงาน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  (2537) ผลจากการศึกษา ข้อมูลการกระจาย 
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 1 2 และ 3 ปีการศึกษา 
2536 พบว่า 1) นักศึกษาทุกหลักสูตรมีการลงทะเบียนเรียน โดยเฉลี่ย 18.39 หน่วยกิต ต่อคนต่อภาคการศึกษา 
โดยสามารถพิจารณาการลงทะเบียนเรียนโดยเฉลี่ยของนักศึกษาแจกแจงตาม  หลักสูตรการศึกษาได้ดังนี้ 
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มีการลงทะเบียนเรียนโดยเฉลี่ย 18.58 หน่วยกิต ต่อคนต่อภาคการศึกษา 
และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร มีการลงทะเบียนเรียน โดยเฉลี่ยเป็น 17.53 หน่วยกิต ต่อคน 



12 
 

ต่อภาคการศึกษา 2) การกระจายการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละส านักวิชา สามารถเรียงล าดับ  
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 9.46 หน่วยกิต ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
จ านวน 6.48 หน่วยกิต ส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1.31 หน่วยกิต ส านักวิชาเทคโนโลยี
ทรัพยากร จ านวน 0.93 หน่วยกิต และส านักวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 0.21 หน่วยกิต  
3) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มีการกระจายของการลงทะเบียนเรียน  ในแต่ละส านักวิชาสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 9.25 หน่วยกิต ส านักวิชาวิชาเทคโนโลยี
สังคม จ านวน 6.56 หน่วยกิต ส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1.62 หน่วยกิตและส านักวิชา
เทคโนโลยีทรัพยากร จ านวน 1.15 หน่วยกิต  4) นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมีการกระจายการ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ส านักวิชา สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 10.35 หน่วยกิต ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 6.11 หน่วยกิต และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวน 1.06  หน่วยกิต 5) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
โดยเฉลี่ย 9.46 และ 6.48 หน่วยกิต ต่อคนต่อภาคการศึกษา ตามล าดับ 6) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ได้เปิดสอน จ านวน 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2536 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร
ลงทะเบียนเรียนโดยเฉลี่ย  3.00 หน่วยกิตต่อคน  7) ส านักวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  ได้ เปิดสอน  
จ านวน 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2536 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียนโดย
เฉลี่ย 1.99 หน่วยกิตต่อคน และได้เปิดสอนอีก 2 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 3/2536 โดยในภาคการศึกษานี้ 
นักศึกษาจะมีการเลือก สาขาวิชาที่จะเรียนตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้เปิดท าการสอนในแต่ละหลักสูตร  
จึงมีบางรายวิชา ที่มิได้บังคับให้นักศึกษาเรียน ดังนั้นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จึงลงทะเบียนเรียนโดย
เฉลี่ยเพียง  2.94 หน่วยกิตต่อคน  8) ส านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร  ได้ เปิดสอนจ านวน  1 รายวิชา  
ในภาคการศึกษาที่ 1/2536 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียนโดยเฉลี่ย 2.99 หน่วยกิต 
ต่อคนและ ได้เปิดสอนอีก 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 3/2536 โดยในภาคการศึกษานี้นักศึกษาจะมีการ
เลือกสาขาวิชาที่จะเรียนตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้เปิดท าการสอนในแต่ละหลักสูตร จึงมีบางรายวิชา  
ที่มิได้บังคับเรียน ดังนั้นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียน  โดยเฉลี่ย เพียง 0.42 หน่วยกิต  
ต่อคน  
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บทท่ี 3 
เกณฑ์และวธิีการด าเนนิการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ือวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามล าดับต่อไปนี้ (เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 2564) 

 3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.3 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ  
 3.7 เทคนิคที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  
 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า  เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และลงทะเบียนเรียนถอนรายวิ ชา ของนักศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

3.2 ประช ากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร :ประชากรจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  
          กลุ่มตัวอย่าง : ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ในการเก็บข้อมูล  ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2563  จากฐานข้อมูลของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  ส านักส่ ง เสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และจากเว็บไซต์  http://regis.nsru.ac.th/  ของกลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft Access 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

 1) ผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
Microsoft Excel และ Microsoft Access ในการวิเคราะห์และการค านวณต่าง ๆ  
 2) ผู้วิเคราะห์น าเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ครั้งนี้ในรูปแบบตารางรายงาน และแผนภูมิ เพื่อให้เข้าใจง่าย 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

  1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) 
  2) ร้อยละ (Percentage) โดยมีสูตรดังนี้ 

  ร้อยละ  =  
n

N
 x 100 

  เมื่อ n  คือ จ านวนที่ต้องการหาค่าร้อยละ 
   N  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3.7 เทคนิคที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิเคราะห์ได้น าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  
และถอนรายวิชาเรียน 

4.2 จ านวนและร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมและถอนรายวิชา 

4.3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08)  
4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และถอน
รายวิชาเรียน 
 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6,871 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 
                  หน่วย: คน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 2,287 33.28 
หญิง 4,584 66.72 
รวม 6,871 100.00 

จากตารางที่ 4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนจ านวน 6,871 คน  
โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 4,584 คน คิดเป็นร้อยละ 66.72 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 
2,287 คน คิดเป็นร้อยละ 33.28 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.1 

 

ภาพที่ 4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน  
              ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

ชาย, 2,287

หญิง, 4,584

ชาย หญิง
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 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6,463 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                เรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ  
                หน่วย : คน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 2,100 32.49 
หญิง 4,363 67.51 
รวม  6,463 100.00 

จากตารางที่ 4.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้นจ านวน  
6,463 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 4,363 คน คิดเป็นร้อยละ 67.51 และมีนักศึกษาเพศชาย 
จ านวน 2,100 คน คิดเป็นร้อยละ 32.49 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.2 

 

 
ภาพที่ 4.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน  
              ตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6,871 คน จ าแนกตามคณะ ดังตาราง  
ที่ 4.3 
  

ชาย 2,100

หญิง 4,363

ชาย หญิง
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ตารางที่ 4.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ   
                หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 2,087 30.37 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,785 25.98 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,004 14.61 
คณะวิทยาการจัดการ 1,455 21.18 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 540 7.86 
รวม 6,871 100.00 

จากตารางที่ 4.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีจ านวนทั้งสิ้น 6,871 คน โดยคณะ
ครุศาสตร์มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 2,087 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน  
จ านวน 1,785คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.3 

 

 

ภาพที่ 4.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6,463 คน จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.4 
  

2,087

1,785

1,004

1,455

540
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ตารางที่  4.4 จ านวนนั กศึ กษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏนครสวรรค์   
                    ที่ ลงทะเบียน เรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2563  
                    จ าแนกตามคณะ  
                     หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 2,069 32.01 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,631 25.24 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 945 14.62 
คณะวิทยาการจัดการ 1,337 20.69 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 481 7.44 
รวม 6,463 100.00 

จากตารางที่ 4.4 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  มีจ านวนทั้งสิ้น 6,463 คน โดยคณะ
ครุศาสตร์มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 2,069 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01 
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
จ านวน 1,631 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มี นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.4 

 

 
ภาพที่ 4.4 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน  
              ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
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 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ านวน 2,087 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ าแนกตาม  
                 สาขาวิชา  

                    หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 268 12.84 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 258 12.36 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) 148 7.09 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 103 4.94 
พลศึกษา (ค.บ.) 259 12.41 
ภาษาไทย (ค.บ.) 277 13.27 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 256 12.27 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 245 11.74 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 273 13.08 
รวม 2,087 100.00 

 

จากตารางที่ 4.5 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,087 
คน โดยสาขาวิชาภาษาไทยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 277 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.27 รองลงมาคือสาขาวิชาสังคมศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน 273 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.5 
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ภาพที่ 4.5 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  คณะครุศาสตร์ จ านวน 2,087 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา 
 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ านวน 2,069 คน จ าแนกตามสาขาวิชา 
ดังตารางที่ 4.6 
ตารางที่  4.6 จ านวนนั กศึ กษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏนครสวรรค์   
                   ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  
                   จ าแนกตามสาขาวิชา  
                  หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 267 12.90 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 257 12.42 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) 147 7.10 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 100 4.83 
พลศึกษา (ค.บ.) 257 12.42 
ภาษาไทย (ค.บ.) 276 13.34 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 251 12.13 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 242 11.70 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 272 13.15 
รวม 2069 100.00 
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จากตารางที่ 4.6 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  มีจ านวนทั้งสิ้น 
2,069 คน โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ  
จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 รองลงมาคือสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.)  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83 จะเห็นได้  
ดังภาพที่ 4.6 

 

ภาพที่ 4.6 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่  ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  จ าแนกตาม 
                 สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,785 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ  
                 สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา  
                 หน่วย : คน 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การปกครองท้องถิ่น (ร.บ.) 127 7.11 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 106 5.94 
การเมืองการปกครอง (ร.บ.) 243 13.61 
ดนตรี (ศล.บ.) 28 1.57 
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สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61 3.42 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 221 12.38 
ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 44 2.46 
พัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 24 1.34 
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 260 14.57 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 274 15.35 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) (ศศ.บ.) 50 2.80 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 19 1.06 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 275 15.41 
ศิลปกรรม (ศล.บ.) 25 1.40 
ศิลปศึกษา (ค.บ.) 28 1.57 
รวม 1,785 100.00 

จากตารางที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีจ านวนทั้งสิ้น 1,785 คน โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(ร.บ.) มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 รองลงมาคือสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 
และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  คณะมนุษยศาสตร์และ  
                 สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา 
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1,631 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.8 
ตารางที่ 4.8 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตาม
สาขาวิชา  
                     หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การปกครองท้องถิ่น (ร.บ.) 125 7.66 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 89 5.46 
การเมืองการปกครอง (ร.บ.) 240 14.71 
ดนตรี (ศล.บ.) 16 0.98 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 54 3.31 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 166 10.18 
ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 43 2.64 
พัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 17 1.04 
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 253 15.51 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 258 15.82 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ) 50 3.07 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 271 16.62 
ศิลปกรรม (ศล.บ.) 21 1.29 
ศิลปศึกษา (ค.บ.) 28 1.72 
รวม 1,631 100.00 

 จากตารางที่ 4.8 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีจ านวนทั้งสิ้น 1,631 คน โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 รองลงมาคือสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 
และสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.04 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน  
              ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,004 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.9 
ตารางที่ 4.9 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา  
                  หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 64 6.37 
คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) 60 5.98 
เคมี (วท.บ.) 41 4.08 
ชีววิทยา (วท.บ.) 71 7.07 
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) 13 1.29 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร (วท.บ.) 4 0.40 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) 94 9.36 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 64 6.37 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 98 9.76 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 98 9.76 

125

89

240

16

54

166

43

17

253

258

50

271

21

28

0 50 100 150 200 250 300

การปกครองท้องถิ่น (ร.บ.)

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

การเมืองการปกครอง (ร.บ.)

ดนตรี (ศล.บ.)

ดนตรีศึกษา (ค.บ.)

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)

พัฒนาสังคม (ศศ.บ.)

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธรุกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ)

รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)

ศิลปกรรม (ศล.บ.)

ศิลปศึกษา (ค.บ.)



25 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
ฟิสิกส์ (ค.บ.) 22 2.19 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 116 11.55 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมฯ (วท.บ.) 69 6.87 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 5 0.50 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 20 1.99 
สถิติประยุกต์ (วท.บ.) 6 0.60 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 203 20.22 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 54 5.38 
รวม 1,004 100.00 

 จากตารางที่ 4.9 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีจ านวนทั้งสิ้น 1,004 คน โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 11.55 และสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.9 

 
ภาพที่ 4.9 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน  
             ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
             จ าแนกตามสาขาวิชา 
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ฟิสิกส์ (ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมฯ (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

สถิติประยุกต์ (วท.บ.)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 945 คน จ าแนก
ตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.10 
ตารางที่ 4.10 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                  เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ  
                  เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา  
                   หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 62 6.56 
คหกรรมศาสตร์ 57 6.03 
เคมี 40 4.23 
ชีววิทยา 70 7.41 
เทคโนโลยีชีวภาพ 12 1.27 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 4 0.42 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 92 9.74 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 62 6.56 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 87 9.21 
ฟิสิกส์ 20 2.12 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 110 11.64 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 56 5.93 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 0.42 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 2.12 
สถิติประยุกต ์ 6 0.63 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 193 20.42 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 5.29 
รวม 945 100.00 

 จากตารางที่ 4.10 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีจ านวนทั้งสิ้น 945 คน โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 20.42 รองลงมาคือสาขาวิชาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
น้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.10 
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ภาพที่ 4.10 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                 เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,455 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา ดังตารางที่ 4.11 
ตารางที่ 4.11 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ  
                     หน่วย : คน 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.) 34 2.34 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 137 9.42 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ.) 55 3.78 
การตลาด (บธ.บ.) 203 13.95 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) 141 9.69 
การท่องเที่ยวและบริการ (บธ.บ.) 71 4.88 
การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 70 4.81 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 174 11.96 
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 44 3.02 
การบัญชี (บช.บ.) 505 34.71 
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 21 1.44 
รวม 1,455 100.00 
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ชีววิทยา  (วท.บ.)

เทคโนโลยีชีวภาพ  (วท.บ.)
เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมฯ (วท.บ.)

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (วท.บ.)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  (วท.บ.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (วท.บ.)
ฟิสิกส์ (ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์  (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมฯ (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (วท.บ.)

สถิติประยุกต์  (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (วท.บ.)
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 จากตารางที่ 4.11 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,455 คน โดยสาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ 
จ านวน 505 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71 รองลงมาคือสาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ตามแผนการเรียน จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (ศ.บ.) มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.11 

 
ภาพที่ 4.11 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาการจัดการ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,337 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา ดังตารางที่ 4.12 

ตารางที่  4.12 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยา ลั ยราชภัฏนครสวรรค์   
                     ที่ ล งทะ เบี ยน เรี ยนตามแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  2  ปี การศึ กษา  2563  
                     คณะวิทยาการจัดการ  
 

                     หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 30 2.24 
การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 122 9.12 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 43 3.22 
การตลาด 175 13.09 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 137 10.25 
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การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.)

การจัดการทรพัยากรมนษุย์ (บธ.บ.)

การจัดการทรพัยากรมนษุย์และองค์การ (บธ.บ.)

การตลาด (บธ.บ.)

การท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.)

การท่องเที่ยวและบริการ (บธ.บ.)

การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

การบัญชี (บช.บ.)

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
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สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวและบริการ 63 4.71 
การสื่อสารมวลชน 61 4.56 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 164 12.27 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 35 2.62 
การบัญชี 486 36.35 
เศรษฐศาสตร์ 21 1.57 
รวม 1,337 100.00 

 จากตารางที่ 4.12 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,337 คน โดยสาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ 
จ านวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 36.35 รองลงมาคือสาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.12 

 
ภาพที่  4.12 จ านวนนั กศึ กษาภาคปกติ  ร ะดั บปริญญาตรี  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏนครสวรรค์   
                   ที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนตามแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  2  ปี ก า รศึ กษา  2563  
                   คณะวิทยาการจัดการ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม 
จ านวน 540 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่  4.13 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์   
                      ที่ ล งทะเบียน เรี ยนตามแผนการ เรี ยน ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2563  
                      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                    หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การจัดการงานวิศวกรรม  
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

13 2.41 

การจัดการงานวิศวกรรม  
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

11 2.04 

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 14 2.59 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 61 11.30 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) 64 11.85 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.) 22 4.07 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  (ทล.บ.) 43 7.96 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) 47 8.70 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) 74 13.15 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) 3 0.56 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 17 3.15 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 17 3.15 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.) 19 3.52 
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 26 4.81 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 45 8.33 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.) 53 9.81 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 8 1.48 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) 6 1.11 
รวม 540 100.00 

 

จากตารางที่ 4.13 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีจ านวนทั้งสิ้น 540 คน โดยสาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากท่ีสุดคือ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.15 รองลงมาคือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 และสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.56 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.13 
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ภาพที่  4.13 จ านวนนั กศึ กษาภาคปกติ  ร ะดั บปริญญาตรี  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏนครสวรรค์   
                   ที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนตามแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  1  ปี ก า รศึ กษา  2563  
                   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม 
จ านวน 481 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.14 
ตารางที่  4.14 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ 
                     ล งทะ เบี ยน เ รี ยนตามแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  2  ปี ก า รศึ กษา  2563  
                     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                   หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การจัดการงานวิศวกรรม  
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

13 2.70 

การจัดการงานวิศวกรรม 
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

11 2.29 

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 13 2.70 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 40 8.32 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) 56 11.64 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.) 18 3.74 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 42 8.73 
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วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.)

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.)

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมฯ (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.)

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.)
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สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) 44 9.15 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) 74 15.38 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) 6 1.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 15 3.12 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 17 3.53 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.) 16 3.33 
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 24 4.99 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 34 7.07 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.) 48 9.98 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 7 1.46 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) 3 0.62 
รวม 481 100 

 จากตารางที่ 4.14 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีจ านวนทั้งสิ้น 481 คน โดยสาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38 รองลงมาคือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 จะเห็นได้
ดังภาพที่ 4.14 

 
ภาพที ่4.14 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน   
                ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
                เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13
11

13
40

56
18

42
44

74
6

15
17

16
24

34
48

7
3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.)

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (อส.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)
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 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 785 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่4.15 

ตารางที่  4.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ 
                     ลงทะเบียนเรียนเ พ่ิมนอกแผนการเรียน ภ าคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2563  
                     จ าแนกตามเพศ         
                     หน่วย : คน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 356 45.35 
หญิง 429 54.65 
รวม 785 100.00 

จากตารางที่ 4.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน จ านวน  
785 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65 และมีนักศึกษาเพศชาย  
จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.15 

 
ภาพที่ 4.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                 เพ่ิมนอกแผนการเรยีน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 838 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.16 

ตารางท่ี 4.16 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                   เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ  
                                                              หน่วย : คน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 301 35.92 
หญิง 537 64.08 
รวม 838 100.00 

ชาย 356

หญิง 429
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จากตารางที่ 4.16 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน 
จ านวน 838 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 537 คน คิดเป็นร้อยละ 64.08 และมีนักศึกษา 
เพศชาย จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92 จะเห็นได้ดังภาพที่416

 
ภาพที ่4.16 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 785 คน จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.17 

ตารางท่ี 4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                   เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ  
                   หน่วย : คน 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 130 16.56 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 159 20.25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 7.77 
คณะวิทยาการจัดการ 233 29.68 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 202 25.73 
รวม 785 100.00 

 จากตารางที่ 4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน จ านวน  
785 คน โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อย  
ละ 29.68 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 25.73 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77  
จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.17 
  

ชาย 301

หญิง 537
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ภาพที่ 4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน เรียน 
                 เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 838 คน จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.18 
ตารางท่ี 4.18 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                   เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ  
                    หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 92 10.98 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 235 28.04 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 121 14.44 
คณะวิทยาการจัดการ 259 30.91 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 131 15.63 
รวม 838 100.00 

 จากตารางที่ 4.18 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน  
จ านวน 838 คน โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด จ านวน 259 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.91 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 และ
คณะครุศาสตร์  มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98จะเห็นได้ดังภาพที่  4.18
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ภาพ 4.18 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 
              นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ านวน 130 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา ดังตารางที่ 4.19 
ตารางที่ 4.19 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                   เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ าแนก  
                   ตามสาขาวิชา  
                     หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 4 3.08 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 4 3.08 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) 51 39.23 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 2 1.54 
พลศึกษา (ค.บ.) 19 14.62 
ภาษาไทย (ค.บ.) 3 2.31 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 14 10.77 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 23 17.69 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 10 7.69 
รวม 130 100.00 

 จากตารางที่ 4.19 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 130 คน โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 
นอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
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มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 และสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.19 

 
ภาพที่ 4.19 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ลงทะเบียนเรียน 
                 เ พ่ิมนอกแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  1  ปี การศึ กษา  2563  คณะครุ ศ าสต ร์   
                 จ าแนกตามสาขาวิชา 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ จ านวน 92 คน จ าแนกตามสาขาวิชา 
ดังตารางที่ 4.20 
ตารางที่ 4.20 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                   เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์   
                   จ าแนกตามสาขาวิชา  
                     หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 14 15.22 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) 9 9.78 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 2 2.17 
นาฏศิลป์ (ค.บ.) 1 1.09 
พลศึกษา (ค.บ.) 35 38.04 
ภาษาไทย (ค.บ.) 4 4.35 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 4 4.35 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 16 17.39 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 7 7.61 
รวม 92 100.00 

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.), 4

คณิตศาสตร์ (ค.บ.), 4

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา (ค.บ.), 51

ดนตรีศึกษา (ค.บ.), 2

พลศึกษา (ค.บ.), 19

ภาษาไทย (ค.บ.), 3

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.), 14

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.), 23
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จากตารางที่ 4.20 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 92 คน โดยสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน  
35 คน คิดเป็นร้อยละ 38.04 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และสาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.20 

 
ภาพที่ 4.20 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ลงทะเบียนเรียน 
                 เ พ่ิมนอกแผนการ เ รี ยน  ภาคการศึ กษาที่  2  ปี การศึ กษา  2563  คณะครุ ศ าสต ร์   
                 จ าแนกตามสาขาวิชา 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 159 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.21 
ตารางท่ี 4.21 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                  เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ  
                  สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา        
               หน่วย: คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การปกครองท้องถิ่น (ร.บ.) 8 5.03 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 24 15.09 
การเมืองการปกครอง (ร.บ.) 9 5.66 
ดนตรี (ศล.บ.) 4 2.52 

คณิตศาสตร์ (ค.บ.), 14

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา (ค.บ.), 9

ดนตรีศึกษา (ค.บ.), 2
นาฏศิลป์ (ค.บ.), 1

พลศึกษา (ค.บ.), 35

ภาษาไทย (ค.บ.), 4 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.), 4

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.), 16

สังคมศึกษา (ค.บ.), 7
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สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 11 6.92 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 31 19.50 
ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 2 1.26 
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 16 10.06 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 23 14.47 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 1 0.63 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 3 1.89 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 20 12.58 
ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 7 4.40 
รวม 159 100.00 

จากตารางที่ 4.21 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีจ านวนทั้งสิ้น 159 คน โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอก
แผนมากที่สุดคือ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาคือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.21 

 
ภาพที่ 4.21 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ 
                 สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

การปกครองท้องถ่ิน (ร.บ.), 21

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.), 31

การเมืองการปกครอง (ร.บ.), 39

ดนตรี (ศล.บ.), 5

ดนตรีศกึษา (ค.บ.), 1

นิติศาสตร์ (น.บ.), 21

ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.), 1

ภาษาไทย (ศศ.บ.), 51

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), 16

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
(นานาชาติ) (ศศ.บ.), 2

ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
(ศศ.บ.), 5

รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.), 27

ศิลปกรรม (ศศ.บ.), 15
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ลงทะเบียนเรียน 
เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  
235 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คณะมนุษยศาสตร์และ  
                   สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา  

                   หน่วย: คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การปกครองท้องถิ่น (ร.บ.) 21 8.94 
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 31 13.19 
การเมืองการปกครอง (ร.บ.) 39 16.60 
ดนตรี (ศล.บ.) 5 2.13 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 1 0.43 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 21 8.94 
ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 1 0.43 
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 51 21.70 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 16 6.81 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 2 0.85 
ภูมสิารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 5 2.13 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 27 11.49 
ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 15 6.38 
รวม 235 100.00 

จากตารางที่ 4.22 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีจ านวนทั้งสิ้น 235 คน โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอก
แผนมากที่สุดคือ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 รองลงมาคือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการ
เมืองการปกครอง (ร.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 และ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) และสาขาประวัติศาสตร์(ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อย
ที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.22 
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ภาพที่ 4.22 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ 
                 สังคมศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
61 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.23 
ตารางที่ 4.23 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                  เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ 
                  เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา  

                 หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 21 34.43 
คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) 6 9.84 
เคมี (วท.บ.) 2 3.28 
ชีววิทยา (วท.บ.) 8 13.11 
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) 1 1.64 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) 1 1.64 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) 2 3.28 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2 3.28 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 4 6.56 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 10 16.39 
สถิติประยุกต ์(วท.บ.) 1 1.64 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 3 4.92 
รวม 61 100.00 

การปกครองท้องถ่ิน (ร.บ.), 21

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.), 31

การเมืองการปกครอง (ร.บ.), 39

ดนตรี (ศล.บ.), 5

ดนตรีศึกษา (ค.บ.), 1

นิติศาสตร์ (น.บ.), 21

ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.), 1

ภาษาไทย (ศศ.บ.), 51

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), 16

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
(นานาชาติ) (ศศ.บ.), 2

ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
(ศศ.บ.), 5

รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.), 27

ศิลปกรรม (ศศ.บ.), 15
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จากตารางที่ 4.23 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจ านวนทั้งสิ้น 61 คน โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน
มากที่สุดคือ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.23 

 

ภาพที่ 4.23 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ล งทะเบียน 
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ  
                 เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 121 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.24 
ตารางที่ 4.24 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ 
                   เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา  

                   หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 16 13.22 
คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) 4 3.31 
เคมี (วท.บ.) 2 1.65 
ชีววิทยา (วท.บ.) 18 14.88 

คณิตศาสตร์ (วท.บ.), 21

คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.), 6

เคมี  (วท.บ.), 2

ชีววิทยา (วท.บ.), 8

เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.), 1

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตฯ (วท.บ.), 1

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.), 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.), 2

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.), 4

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.), 10

สถิติประยุกต์ (วท.บ.), 1

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), 3
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สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) 2 1.65 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) 15 12.40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 28 23.14 
ฟิสิกส์ (วท.บ.) 6 4.96 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 12 9.92 
สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 1 0.83 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 17 14.05 
รวม 121 100.00 

จากตารางที่ 4.24 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจ านวนทั้งสิ้น 121 คน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
เพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 รองลงมาคือสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.83 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.24 

 

ภาพที่ 4.24 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ลงทะเบียน 
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

  

คณิตศาสตร์ (วท.บ.), 16

คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.), 4

เคมี (วท.บ.), 2

ชีววิทยา (วท.บ.), 18

เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.), 2

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.), 15

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.), 28

ฟิสิกส์ (วท.บ.), 6

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.), 12

สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.), 1

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.), 
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 233 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา ดังตารางที่ 4.25 
ตารางที่ 4.25 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                  เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
                  จ าแนกตามสาขาวิชา  

                   หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.) 6 2.58 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 10 4.29 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ.) 26 11.16 
การตลาด (บธ.บ.) 45 19.31 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 22 9.44 
การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 19 8.15 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 37 15.88 
การบัญชี (บช.บ.) 68 25.32 
รวม 233 100.00 

จากตารางที่ 4.25 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ  
มีจ านวนทั้งสิ้น 233 คน โดยสาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 รองลงมาคือสาขาวิชาก่ารตลาด (บธ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอก
แผน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 
จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.25 

 
ภาพที่ 4.25 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
                จ าแนกตามสาขาวิชา 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
(นศ.บ.), 6

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.), 
10

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ (บธ.บ.), 26

การตลาด (บธ.บ.), 45

การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(ศศ.บ.), 22

การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.), 19

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (บธ.บ.), 37

การบัญชี (บช.บ.), 68
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 259 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชา ดังตารางที่ 4.26 
ตารางที่ 4.26 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
                   จ าแนกตามสาขาวิชา  

                   หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.) 9 3.47 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 33 12.74 
การตลาด (บธ.บ.) 39 15.06 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 0.77 
การสื่อสารมวลชน 6 2.32 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 64 24.71 
การบัญชี (บช.บ.) 93 35.91 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (นศ.บ.) 1 0.39 
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 12 4.63 
รวม 259 100.00 

จากตารางที่ 4.26 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ  
มีจ านวนทั้งสิ้น 259 คน โดยสาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 
93 คน คิดเป็นร้อยละ 35.91 รองลงมาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (นศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.39 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.26 

 
ภาพที่ 4.26 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
                 จ าแนกตามสาขาวิชา  

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
(นศ.บ.), 9

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.), 
33 การตลาด (บธ.บ.), 39

การท่องเท่ียวและการโรงแรม, 2
การสื่อสารมวลชน, 6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.), 64

การบัญชี (บช.บ.), 93

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
(นศ.บ.), 1

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.), 12
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 233 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.27 
ตารางที่ 4.27 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                 เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา  

                    หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การจัดการงานวิศวกรรม 
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

1 0.50 

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 8 3.96 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ) 12 5.94 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ) 9 4.46 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ)  13 6.44 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 7 3.47 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) 4 1.98 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) 46 22.77 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) 8 3.96 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ) 1 0.50 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 13 6.44 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.) 4 1.98 
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 3 1.49 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 42 20.79 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.) 26 12.87 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 5 2.48 
รวม 202 100.00 

จากตารางที่ 4.27 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนทั้งสิ้น 202 คน โดยสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77 รองลงมา
คือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน จ านวน  
42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ)  สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  (วศ.บ.) มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.27 
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ภาพที่ 4.27 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียน 
                เพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
                และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิ ม
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 131 คน จ าแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.28 

ตารางที่ 4.28 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                  เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 คณะ เทคโนโลย ี
                  การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา  

                    หน่วย : คน 
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
การจัดการงานวิศวกรรม 
แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 

1 0.76 

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.) 7 5.34 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 20 15.27 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) 5 3.82 
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.) 2 1.53 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) 1 0.76 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) 27 20.61 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) 4 3.05 
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วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ) 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) (ทล.บ.)

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.)

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)



48 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 1 0.76 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 4 3.05 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.) 5 3.82 
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 6 4.58 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 29 22.14 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.) 18 13.74 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 1 0.76 
รวม 131 100.00 

จากตารางที่ 4.28 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนทั้งสิ้น 131 คน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)  
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 รองลงมาคือไฟฟ้า
อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.61 และการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนน้อยที่สุด 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.28 

 
ภาพที่ 4.28 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                เรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
                และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกตามสาขาวิชา 
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แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.)

เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) (ทล.บ.)

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.)

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ.)

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)

ช่ือแผนภมูิ
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จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 301 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.29  
ตารางที่ 4.29 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   ถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ  

                    หน่วย : คน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 91 30.23 
หญิง 210 69.77 
รวม 301 100.00 

จากตารางที่ 4.29 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน จ านวน 301 คน โดย  
มีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.23 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.29 

 

ภาพที ่4.29 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน 
                รายวชิาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 248 คน จ าแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.30 
ตารางที่ 4.30 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                   ถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

                   หน่วย : คน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 78 31.45 
หญิง 170 68.55 
รวม 248 100.00 
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จากตารางที่ 4.30 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน จ านวน 248 คน โดยมี
นักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 68.55 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 78 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.45 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.30 

 

ภาพที ่4.30 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน 
                รายวชิาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 301 คน จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.31  
ตารางที่ 4.31 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                   ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
          หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 33 10.96 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 14.29 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 3.32 
คณะวิทยาการจัดการ 175 58.14 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 13.29 
รวม 301 100.00 

 จากตารางที่ 4.17 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน จ านวน 301 คน  
โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียนมากที่สุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.14 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และคณะ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที ่4.31 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน 
                ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 248 คน จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.32  
ตารางที่ 4.32 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียน  
                  ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

                   หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 18 7.26 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42 16.94 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 5.24 
คณะวิทยาการจัดการ 117 47.18 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58 23.39 
รวม 248 100.00 

 จากตารางที่ 4.32 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน จ านวน 248 คน  
โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียนมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.18 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.39 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 จะเห็นได้  
ดังภาพที่ 4.32 
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ภาพที่ 4.32 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ล งทะเบียน 
                 ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

4.2 จ านวนและร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 
และถอนรายวิชา 
 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 967 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตาราง  
ที่ 4.33 
ตารางที่ 4.33 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
                   ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
                     หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 133 13.75 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 284 29.37 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 225 23.27 
คณะวิทยาการจัดการ 125 12.93 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 20.68 
รวม 967 100.00 

จากตารางที่ 4.33 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 967 
รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด  
คือ 284 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.37 รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 225 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 23.27 และคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 125 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 12.93 
จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.33 
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ภาพที่ 4.33 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 883 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตาราง  
ที่ 4.34 
ตารางที่ 4.34 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                   ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
                         หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 133 15.06 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 236 26.73 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 201 22.76 
คณะวิทยาการจัดการ 118 13.36 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 195 22.08 
รวม 883 100.00 

จากตารางที่ 4.34 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 883  รายวิชา โดยมี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ 236 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 26.73 รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 201 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
22.76 และคณะครุศาสตร์ จ านวน 133 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 15.06 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.34 
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ภาพที่ 4.34 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียน  
เรียนเพ่ิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 325 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.35 
ตารางที่ 4.35 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
                   ล งทะ เบี ยน เรี ยน เ พ่ิม  ภาคการศึ กษาที่  1  ปี การศึ กษา  2563  จ าแนกตามคณะ 
                    หน่วย : คน 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 28 8.62 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 103 31.69 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68 20.92 
คณะวิทยาการจัดการ 46 14.15 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80 24.62 

รวม 325 100.00 
จากตารางที่ 4.35 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 325 รายวิชา โดยมีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด คือ 103 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 31.69 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 80 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 24.62 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 28 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 8.62 
จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.35 

133

236

201

118

195

0 50 100 150 200 250

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



55 
 

 

ภาพที่ 4.35 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียนเรียน
เพ่ิม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 261 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.36 
ตารางที่ 4.36 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                   ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
                     หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 33 12.64 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 32.95 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 16.09 
คณะวิทยาการจัดการ 44 16.86 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56 21.46 
รวม 261 100.00 

จากตารางที่ 4.36 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 261 รายวิชา โดยมีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด คือ 86 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 32.95 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  
56 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 21.46 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 33 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
12.64 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.36 
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ภาพที่4.36 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
               ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียน
เรียนถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 111 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 
4.37 
ตารางที่ 4.37 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                   ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
                     หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 5 4.50 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 21.62 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 17.12 
คณะวิทยาการจัดการ 32 28.83 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 27.93 
รวม 111 100.00 

จากตารางที่ 4.37 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น  
111 รายวิชา โดยมีคณะคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน
มากที่สุด คือ 32 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.83 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 31 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.93 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน  
5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 4.50 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.37 
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ภาพที่ 4.37 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                   ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียนเรียน
ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 81 รายวิชา จ าแนกตามคณะ ดังตารางที่ 4.38 
ตารางที่ 4.38 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                  ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ  
                      หน่วย: คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 7 8.64 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 23.46 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 9.88 
คณะวิทยาการจัดการ 22 27.16 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 30.86 
รวม 81 100.00 

จากตารางที่ 4.38 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 81 รายวิชา 
โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถอน
รายวิชาเรียนมากที่สุด คือ 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 22 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.16 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 8.64  
จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.38 
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ภาพที่4.38 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
 

4.3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน จ าแนกตามเพศ  
ดังตารางที่ 4.39 
ตารางที่ 4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ยื่นค าร้อง  
                   ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 
                      หน่วย: คน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 17 45.95 
หญิง 20 54.05 
รวม 37 100.00 

จากตารางที่ 4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 37 คน โดยมี
นักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.95 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.39 
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ภาพที่ 4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง  
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง  
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน จ าแนกตามเพศ  
ดังตารางที่ 4.40 
ตารางที่ 4.40 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ยื่นค าร้องขอ 
                  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

                     หน่วย: คน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 82 59.42 
หญิง 56 40.58 
รวม 138 100.00 

จากตารางที่ 4.39 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 138 คน โดยมี
นักศึกษาเพศชายมากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 59.42 และมีนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 56 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.58 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.40 

ชาย, 17

หญิง, 20

ชาย หญิง
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ภาพที่ 4.40 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง  
                   ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ยื่นค าร้อง 
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน จ าแนกตามคณะ  
ดังตารางที่ 4.41 
ตารางที่ 4.41 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง 
                   ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตาม  
                   คณะ 
                       หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 5 13.51 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 27.03 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16.22 
คณะวิทยาการจัดการ 9 24.32 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 18.92 
รวม 37 100.00 

จากตารางที่ 4.41 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ยื่น
ค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีจ านวนทั้งสิ้น 37 คน โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนล่าช้า (นว.08) มากที่สุดคือ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 และ
คณะครุศาสตร์น้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.41 

ชาย, 82

หญิง, 56

ชาย หญิง
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ภาพที่4.41 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง  
                   ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ  
 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง 
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 138 คน จ าแนกตามคณะ  
ดังตารางที่ 4.41 

ตารางที่ 4.42 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้องขอ 
                  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
                   หน่วย : คน 
คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 25 18.12 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 27.54 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 10.14 
คณะวิทยาการจัดการ 31 22.46 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 21.74 
รวม 138 100.00 

จากตารางที่ 4.42 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  มีจ านวนทั้งสิ้น 138 คน 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนล่าช้า (นว.08) มากที่สุดคือ 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.42 

5

10

6

9

7

0 2 4 6 8 10 12

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



62 
 

 
ภาพที่ 4.42 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง 
                 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ยื่นค าร้อง  
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 175 คน จ าแนกตามสาเหตุ ดังตารางที่ 4.43 
ตารางที่ 4.43 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ยื่นค าร้อง  
                   ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสาเหตุ  
                     หน่วย: คน 

สาเหตุ จ านวน ร้อยละ 
คืนสภาพนักศึกษาไม่ทันเวลา 6 3.43 
จองรายวิชาไม่ครบ 2 1.14 
จองรายวิชาไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 22 12.57 
ช าระค่าเทอมล่าช้า 49 28.00 
ติดภารกิจ 5 2.86 
ปัญหาช่วงหยุดโควิด 4 2.29 
ปัญหาด้านการเงิน 39 22.29 
มีปัญหาด้านการเงิน 15 8.57 
ไม่ทราบก าหนดเวลา 13 7.43 
ย้ายสาขาวิชา 2 1.14 
ลืมรหัสผ่าน 4 2.29 
ลืมวันที่จองรายวิชา 10 5.71 
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง 4 2.29 
รวม 175 100.00 
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 จากตารางที่ 4.43 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 175 คน โดยสาเหตุ  
ของการช าระเงินค่าเทอมล่าช้า มากที่สุดคือ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือสาเหตุปัญหา  
ด้านการเงิน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 และจองรายวิชาไม่ครบน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.14 จะเห็นได้ดังภาพที่ 4.43 
 

 
ภาพที่ 4.43 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ยื่นค าร้อง  
                 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสาเหตุ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูล วิธีการท างานท่ีมคีุณภาพ วิพากษ์และข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และการลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) ได้ข้อมูลการลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม และการลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 2) ได้น าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนางาน
และแก้ปัญหาในงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงเพิ่ม และถอนรายวิชาเรียน 
ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ตารางเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้สร้างข้ึนจาก
โป รแกรมส า เ ร็ จ รู ป  Microsoft Excel แ ล ะ  Microsoft Access ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล  
คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และร้อยละ (Percentage) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่มและ
ถอนรายวิชาเรียน  
 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 6,871 คน โดยมีนักศึกษา
เพศหญิงมากที่สุด จ านวน 4,584 คน คิดเป็นร้อยละ 66.72 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 2,287 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.28 โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุด จ าจ านวน 2,087 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.37 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1,785 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อยที่สุด จ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86  
 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 2,087 คน โดยสาขาวิชาภาษาไทย 
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากท่ีสุดคือ จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 รองลงมาคือ
สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
น้อยที่สุด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,785 คน 
โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(ร.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนตามแผน 
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การเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 รองลงมาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 

คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,004 คน 
โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.55 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 

 คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึ กษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,455 คน โดย
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 505 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.71 รองลงมาคือสาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 540 คน โดยสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 รองลงมาคือสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 และสาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อส.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 

นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 6,463 คน โดยมีนักศึกษา
เพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 4,363 คน คิดเป็นร้อยละ 67.51 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 2,100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.49 โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด จ าจ านวน 2,069 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.01 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1,631 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24  
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อยที่สุด จ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา  
ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 2,069 คน โดย
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.34 รองลงมาคือสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 และสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 
1,631 คน โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 รองลงมาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 และสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 1.04 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น 945 คน โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 20.42 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร (วท.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 

 คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,337 คน 
โดยสาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 486 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.35 รองลงมาคือสาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.) จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09  
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 481 คน โดยสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมากที่สุดคือ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
รองลงมาคือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.64 และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (วท.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 

 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเพ่ิมนอก
แผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 785 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิง
มากที่สุด จ านวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.35 โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมมากที่สุด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.68 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.73 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77 
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 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา 
ที่ลงเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 130 คน โดย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.69 และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน
ทั้งสิ้น 159 คน โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาคือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.09 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. น้อยที่สุด จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้ งสิ้น  
61 คน โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.43 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.39 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)  
และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 

 คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวนทั้งสิ้น 233 คน โดยสาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 รองลงมาคือสาขาวิชาก่ารตลาด (บธ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
นอกแผน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนน้อยที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 202 คน โดยสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(อส.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77 รองลงมา
คือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ)  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเพ่ิม 
นอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผน  
การเรียน จ านวน 838 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 537 คน คิดเป็นร้อยละ 64.08 และมี
นักศึกษาเพศชาย จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92 โดยคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมมากที่สุด จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.98 

 คณครุศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 92 คน  
โดยสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.04 รองลงมาคอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และสาขาวิชา
นาฏศิลป์ (ค.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน
ทั้งสิ้น 235 คน โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 รองลงมาคือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) และสาขาประวัติศาสตร์(ศศ.บ.)  
น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น  
121 คน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 รองลงมาคือสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.88 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.83 

 คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 259 
คน โดยสาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.91 รองลงมาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 และหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (นศ.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.39 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 131 คน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุดคือ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 รองลงมาคือ ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 และการจัดการงาน
วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 
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 ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน 
  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 301 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 โดยคณะ
วิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียนมากที่สุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 

  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนถอน
รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 248 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิงมากท่ีสุด 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 68.55 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45  โดยมี
คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียนมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 47.18 
รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39 และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 

2) จ านวนและร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนเรียน
เพิ่ม และถอนรายวิชาเรียน 

ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 967 รายวิชา โดยมีคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุด คือ 284 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 29.37 รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 225 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 23.27 และ
คณะวิทยาการจัดการมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 125 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 12.93  

  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 883  รายวิชา โดยมีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ 236 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 26.73 รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 201 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 22.76 และ
คณะครุศาสตร์ จ านวน 133 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 15.06 จะเห็นได้ดังภาพท่ี 4.34 

 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผน 
  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมนอกแผน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 325 รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุด คือ 103 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 31.69 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 80 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 24.62 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 28 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 8.62 
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  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมนอกแผน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 261 รายวิชา โดยมีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมนอกแผนมากที่สุด คือ 86 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 32.95 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 56 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 21.46 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 33 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 12.64 

 ลงทะเบียนถอนรายวิชาเรียน 
  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 111 รายวิชา โดยมีคณะคณะ
วิทยาการจัดการมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชาเรียนมากที่สุด คือ 32 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 28.83 รองลงมาคือคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 31 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.93 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 4.50 
  รายวิชาที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียน
เรียนถอนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 81 รายวิชา โดยมีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน เรียนถอนรายวิชา
เรียนมากที่สุด คือ 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 22 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 27.16 และคณะครุศาสตร์มีจ านวนน้อยสุด จ านวน 7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 8.64 

 3) จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ย่ืนค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) 
  จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษา  
ที ่1 ปีการศึกษา 2563 ยื่นค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 37 คน โดยมีนักศึกษาเพศหญิง
มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 และมีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนล่าช้า (นว.08) มากที่สุดคือ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 
และคณะครุศาสตร์น้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22  
  จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษา  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยื่นค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) มีจ านวน 138 คน โดยมีนักศึกษาเพศชาย
มากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 59.42 และมีนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องของลงทะเบียนล่าช้า (นว.08) มากที่สุดคือ 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14  

  จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ยื่นค าร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นว.08) ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 175 คน โดยสาเหตุของการช าระเงิน  
ค่าเทอมล่าช้า มากที่สุดคือ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือสาเหตุปัญหาด้านการเงิน 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 และจองรายวิชาไม่ครบน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 
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5.2 วิธีการท างานที่มีคุณภาพ วิพากษ์และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการการวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้วิเคราะห์มีวิธีการท างานที่มีคุณภาพ วิพากย์และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปควรวิเคราะห์เพิ่มในเรื่องต่อไปนี้ เพ่ือให้รายงานการวิเคราะห์
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   1.1) ช่องทางการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
   1.2) จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  2) ควรมีการวิเคราะห์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส าหรับเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทะเบียนเรียน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และการบริหารงานการลงทะเบียน
เรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  3) ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า เพ่ือน ามาทบทวนหรือ
ปรับปรุงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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