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รายงานผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เป็นการรายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 
หลักสูตรที่เปิดสอน แผนการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่มาสมัคร และจ านวนนักศึกษารับไว้ ตลอดจน
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ 
การวางแผนในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง  
 โอกาสนี้กองนโยบายและแผน ขอขอบคุณส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล ในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้งกองนโยบาย
และแผน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ภาพรวมการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการรับนักศึกษา จ านวน 4,170 คน 
มีผู้ที่มาสมัคร จ านวน 7,148 คน และรับนักศึกษาไว้ จ านวน 3,950 คน นักศึกษารับไว้ส่วนใหญ่มาจาก 
การรับด้วยระบบ TCAS  รองลงมาคือรูปแบบการรับตรง และโควตา ตามล าดับ  

จากการวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา ผู้มาสมัคร และนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักศึกษารับไว้ต่ ากว่าแผนการรับ โดยพิจารณารายละเอียดของข้อมูล พบว่า มีจ านวน 5 
คณะ (42 หลักสูตร)  เนื่องจาก 

1. ปัญหาการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับจ านวน
เด็กที่ลดลง ส่งผลให้สถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันสูง แต่ละแห่งต่างสร้างแนวทางหรือแรงจูงใจในการ
ดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในสถาบัน ท าให้นักศึกษามีตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งผู้เรียนมีค่านิยมเลือกเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่าความรู้และ
ทักษะที่จะได้ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ   

2. ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 ท าให้บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาบางสาขาลดลง เนื่องจากนักเรียนที่จบชั้น  
ม.6 ต้องการศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพเฉพาะหรือทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือให้มีงานรองรับ
หลังจากจบการศึกษา โดยปัจจุบันนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก โดยเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา ผู้มาสมัคร และนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2558-2561 

ผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มของ
จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปีการศึกษา 2561 นี ้ มีจ านวนผู้มาสมัครลดลงจากปีอื่นๆ  อย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับแผนรับ
นักศึกษาและจ านวนนักศึกษารับไว้ ซึ่งทั้งสามหัวข้อแปรผันตรงกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณานักศึกษา
ที่มาสมัครและนักศึกษารับไว้ที่ลดลงจากปีก่อน อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรที่อยู่ในช่วงวัยเรียนมีจ านวนลดลง ท าให้จ านวน
นักเรียนที ่จบหลักสูตร ม.6 มีจ านวนลดลง จึงเป็นสาเหตุท าให้จ านวนผู ้สมัครสอบคัดเลือกเข้า
สถาบันอุดมศึกษาลดลงด้วย ซึ ่งในอดีตมีนักเรียนจบชั ้น ม.6 มากถึง 1 ล้านคน แต่ปัจจุบันลดลง 
เหลือเพียง 5 แสนคน และนักเรียนเหล่านี้เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพียง 3 แสนคนเท่านั้น  

2. รูปแบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ย ังไม ่ม ีความชัด เจนและตอบสนอง
ความต้องการของทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้เท่าที่ควร  ซึ่งปี 2561 เป็นปีแรกที่เปิดใช้ระบบ
TCAS โดยมีข้อก าหนดส าคัญหลายข้อที่ส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น 
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การก าหนดให้มหาวิทยาลัย ‘เปิดรับตรงพร้อมกัน’ ในรอบที่ 3 (TCAS3) โดยให้ผู้สมัครเลือกสมัคร 
ได ้ 4  โครงการ/คณะเท ่านั ้น  ข ้อนี ้ส ่งผลกระทบ โดยตรงต ่อมหาว ิทยาล ัยหลายแห ่ง เพราะ  
การก าหนดให้ผู ้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 4 แห่ง ท าให้ผู ้สมัครต่างมุ ่งหวังในการเลือกที ่จะยื ่น  
ขอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ หรือมหาวิทยาลัยที่ตน  
มุ่งหมายไว้เป็นอันดับแรก ท าให้จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบลง อาจเกาะกลุ่มกัน
อยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่บางแห่งเท่านั้น 

จากต ัวอย ่า งสา เหต ุที ่กล ่าวข ้า งต ้น  มหาว ิทยาล ัยควรตระหน ักถ ึงป ัญ หาที ่พบและ  
เร่งด าเนินการแก้ไขด้วยนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู ้เรียนและ
ตลาดแรงงานตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสร้างอัตลักษณ์และความน่าเชื่อถือ มีหลักสูตร 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงปัจจัยอื่นๆที ่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนของนักศึกษา เป็นต้น เพื ่อดึงดูดให้
นักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆที่ต้องการเข้า
ศ ึกษา ม ีจ านวนผู ้มาสมัครส ูงขึ ้น  จ านวนน ักศ ึกษารับ ไว ้เป ็น ไปตามแผนการรับและสามารถ  
ขยายแผนการรับนักศึกษาได้มากขึ้นในอนาคต  
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รายงานผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

1. สรุปข้อมูล
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน แผนการรับนักศึกษาใหม่

จ านวนผู้ที่มาสมัคร และจ านวนนักศึกษาท่ีรับไว้ เป็นดังนี้ 

1.1  หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 60 
หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  5 หลักสูตร ปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรแสดงดังภาพที่ 1 และ 2 

ภาพที่ 1 แสดงระดับการศึกษาและจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 

ภาพที่ 2 แสดงหลักสูตรที่เปิดสอนจ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2561 
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1.2  แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้ทั้งสิ้น จ านวน 4,170 คน 
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 210 คน 

(ร้อยละ 5.04) ปริญญาตรี จ านวน 3,820 คน (ร้อยละ 91.61)  หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 135 คน (ร้อยละ 3.24) 
และหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.12) แสดงดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 แสดงแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

- จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1,620 คน 
(ร้อยละ 38.85) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 930 คน (ร้อยละ 22.31) และ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 400 คน (ร้อยละ 9.60) ตามล าดับ ส่วนคณะที่มีแผนการรับนักศึกษาน้อยที่สุด คือ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 120 คน (ร้อยละ 2.88)  

เมื่อเทียบแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีแผนการรับ
นักศึกษาลดลง ร้อยละ 3.36 โดยในปีการศึกษา 2560 มีแผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,315 คน ส่วนปี 2561 
มีแผนการรับนักศึกษาท้ังสิ้น 4,170 คน แสดงดังภาพที่ 4 
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. 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามคณะ 

1.3  จ านวนผูท้ี่มาสมัคร ปีการศึกษา 2561 
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น จ านวน 7,148 คน  
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 629 คน (ร้อยละ 8.79) 

หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 6,112 คน (ร้อยละ 85.51) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 256 คน (ร้อยละ 3.59) 
ปริญญาโท จ านวน 131 คน (ร้อยละ 1.84) และปริญญาเอก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 0.14) แสดงดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัคร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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- จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่มีผู้สนใจมาสมัครเรียนมากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2,346 คน 

(ร้อยละ 32.82)  รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1,961 คน (ร้อยละ 27.44) คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 707 คน (ร้อยละ 9.89) และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 506 คน (ร้อยละ 7.07) ตามล าดับ 
ส่วนคณะที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จ านวน 143 คน (ร้อยละ 2.00)   

 เมื่อเทียบจ านวนผู้ที่มาสมัครปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ที่มา
สมัคร ลดลง ร้อยละ 37.56 โดยในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ที่มาสมัครทั้งสิ้น 11,447 คน ส่วนปี 2561  
มีจ านวนผู้ที่มาสมัครทั้งสิ้น 7,148 คน แสดงดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนผู้ทีม่าสมัคร ปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามคณะ 
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1.4 จ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาได้ทั้งสิ้น จ านวน 3,950 คน 
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 246 คน (ร้อยละ 6.23) 

หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 3,413 คน (ร้อยละ 86.41) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 180 คน  
(ร้อยละ 4.56) หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 102 คน (ร้อยละ 2.59) และ หลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 9 คน 
(ร้อยละ 0.23) แสดงดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 (3,950 คน) จ าแนกตามระดับการศึกษา 

- จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่รับนักศึกษามากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1,396 คน  
(ร้อยละ 35.35) รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 878 คน (ร้อยละ 22.23) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 462 คน (ร้อยละ 11.70) ตามล าดับ ส่วนคณะที่รับนักศึกษาได้น้อยที่สุด คือ คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ จ านวน 90 คน (ร้อยละ 2.28)  แสดงดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 (3,950 คน) จ าแนกตามคณะ 
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โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาผ่านประเภทการรับ 

จ านวน 3 ประเภท ได้แก่  
1. TCAS จ านวน 1,691 คน (ร้อยละ 42.81) 
2. โควตา จ านวน 1,216 คน (ร้อยละ 30.78) 
3. รับตรง (สอบตรง) จ านวน 1,043 คน (ร้อยละ 26.40)  

 

ภาพที่ 9 แสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 (3,950 คน) จ าแนกตามประเภทการรับเข้า 

 เมื่อเทียบจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน
นักศึกษารับไว้ ลดลง ร้อยละ 12.65 โดยในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารับไว้ทั้งสิ้น 4,522 คน  
ส่วนปีการศึกษา 2561 มจี านวนนักศึกษารับไว้ทั้งสิ้น 3,950 คน แสดงดังภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามคณะ 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

 2.1 นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แผนการรับ จ านวนผู้ทีม่าสมัคร และนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการรับนักศึกษา จ านวน 4,170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ที่มาสมัคร จ านวน 7,148 คน คิดเป็นร้อยละ 171.41 และรับนักศึกษาไว้ จ านวน 3,950 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.72 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา 

จากรายละเอียดข้อมูล พบว่า มีจ านวนนักศึกษารับไว้ต่ ากว่าแผนการรับ แม้ว่าจะมีผู้มาสมัครจ านวนเกิน
กว่าแผนการรับ เนื่องจาก การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีมากขึ้น ท าให้นักศึกษา 
มีตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ผู้มาสมัครบางส่วนเลือกลงทะเบียน
เรียนกับสถาบันอ่ืนที่มีชื่อเสียงมากกว่า หรือเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขารองรับวิชาชีพตามบริบทของ
ประเทศไทยที่ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 

ทั้งนี้ นักศึกษารับไว้ส่วนใหญ่มาจากการรับด้วยระบบ TCAS  ซ่ึงเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาใหม (Thai university Central Admission System: TCAS) ด าเนินการตั้งแตปการศึกษา 
2561 เปนตนไป รองลงมาคือรูปแบบการรับตรง และโควตา ตามล าดับ (แสดงในภาพที่ 9)  เมื่อพิจารณารายละเอียด
ระบบ TCAS พบว่า นักศึกษารับไว้ที่มาจากระบบ TCAS ส่วนใหญ่ คือ TCAS1(การรับดวย Portfolio) รองลงมา 
คือ TCAS3(การรับตรงรวมกั น), TCAS2(การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ) และ TCAS5  
(การรับตรงอิสระ) ตามล าดับ  

 
   

 

 

ภาพที่ 12 นักศึกษารับไว้ ปีการศกึษา 2561 จ าแนกตามรูปแบบการรับเข้า 

   โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าร่วมการรับสมัครใน
รูปแบบ TCAS4 (การรับแบบ Admissions) กับทางส่วนกลางได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ส่วนกลางก าหนดในการ
เปิดรับสมัครจนถึงการประกาศผล เกินก าหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ  

100% 

171.41% 

94.72% 
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2.2  เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษารับไว้     
- จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีนักศึกษารับไว้สูงกว่าแผนการรับ คือ ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 180 คน (เนื่องจากปีการศึกษา 2561 ไม่มีแผนการรับนักศึกษา) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 36 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน ส่วนระดับที่มีนักศึกษารับไว้
ต่ ากว่าแผนการรับ คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 407 คน และ ระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน แสดงดังภาพที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 เปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษา กับ นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
 - จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่มีนักศึกษารับไว้สูงกว่าแผนการรับนักศึกษา คือ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 62 คน (ร้อยละ 15.50) รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 59 คน  
(ร้อยละ 23.14) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 52 คน (ร้อยละ 21.22) และ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
23 คน (ร้อยละ 9.20) ตามล าดับ ส่วนคณะที่มีนักศึกษารับไว้ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา คือ คณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 224 คน (ร้อยละ 13.83) รองลงมาคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 85 คน 
(ร้อยละ 48.57) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 52 คน (ร้อยละ 5.59) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
31 คน (ร้อยละ 17.71) และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน 24 คน (ร้อยละ 20.00) 
ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 เปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษา กับ นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 

  
 - จ าแนกตามปีการศึกษา 2557-2561 พบว่า ปีการศึกษา 2557 – 2560 มีนักศึกษารับไว้สูงกว่า
แผนการรับ แต่ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษารับไว้ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา จ านวน 220 คน (ร้อยละ 5.28) 
แสดงดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที่ 15 เปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษา กับ นักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2557 - 2561  
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2.3   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 
2557-2561) พบว่า แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2558 ลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2560  

ต่อมาในปีการศึกษา 2561 จ านวนแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้นั้นได้ลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้ง
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 อาจเกิดจากสาเหตุที่ปีการศึกษา 2561 ไม่ได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) และบางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตร ท าให้เกิดการรวมสาขาวิชาและ
เปลี่ยนเป็นเลือกเรียนตามวิชาเอก  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงแผนการรับนักศกึษา ปีการศึกษา 2557 - 2561  
 

ตารางแสดงแผนการรับนักศกึษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 

หลักสูตร 
ปี  

2557 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 56 

ปี  
2558 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 57 

ปี  
2559 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 58 

ปี  
2560 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 59 

ปี  
2561 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 60 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวส. - - - - - - - - - 210 210 - 210 - - 
ป.ตร ี 4,105 -95 -2.26 3,944 -161 -3.92 4,170 226 5.73 3,765 -405 -9.71 3,820 55 1.46 

ป.บัณฑิต / 
ป.โท 

305 75 32.61 193 -112 -36.72 115 -78 -40.41 325 210 182.61 135 -190 -58.46 

ป.เอก 15 15 - 5 -10 -66.67 10 5 100.00 15 5 50.00 5 -10 -66.67 
รวมทั้งสิ้น 4,425 -5 -0.11 4,142 - 283 -6.40 4,295 153 3.69 4,315 20 0.47 4,170 - 145 -3.36 
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2.4  เปรียบเทียบจ านวนผูท้ี่มาสมัคร ปีการศึกษา 2557-2561 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 
2557-2561) พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนผู้มาสมัครเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้มาสมัครลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัคร ปีการศึกษา 2557 – 2561 
 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่มาสมัคร ปีการศึกษา 2557 - 2561 

หลักสูตร 
ปี  

2557 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 56 

ปี  
2558 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 57 

ปี  
2559 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 58 

ปี  
2560 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 59 

ปี  
2561 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 60 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวส. - - - - - - 244 244 - 710 466 190.98 629 -81 -11.41 
ป.ตร ี 10,584 - - 11,883 1,299 12.27 11,257 673 5.66 10,482 -775 -6.88 6,122 -4,360 -41.60 

ป.บัณฑิต / 
ป.โท 

372 - - 412 40 10.75 370 -2 -0.49 387 -25 -6.76 387 - - 

ป.เอก 7 7 - 10 3 42.86 15 8 80.00 - -15 -100.00 10 10 - 
รวมทั้งสิ้น 10,963 7 0.07 12,305 1,342 12.24 11,886 -419 -3.41 11,579 -307 -2.49 7,148 -4,431 -38.27 
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2.5  เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2557-2561 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 
2557-2561) พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษารับไว้ มากกว่าปีการศึกษา 2557 และ 2558  
โดยหลังจากปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษารับไว้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปีการศึกษา 2561 มีจ านวน
นักศึกษารับไว้ลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงมีจ านวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 18 

 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2557 - 2561 
 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษารับไว้ ปีการศึกษา 2557 - 2561 

หลักสูตร 
ปี  

2557 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 56 ปี  

2558 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 57 ปี  

2559 

เพ่ิม/ลด 
 จากปี 58 ปี  

2560 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 59 ปี  

2561 

เพ่ิม/ลด  
จากปี 60 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวส. - - - 187 187 0.00 244 244 130.48 224 -20 -8.20 246 2 0.89 

ป.ตร ี 4,100  160 4.06 3,818 -122 -2.98 4,018 200 5.24 4,081 63 1.57 3,413 -605 -14.82 

ป.บัณฑิต / 
ป.โท 

331 178 116.34 308 155 46.83 256 -52 -16.88 217 -39 -15.23 282 26 11.98 

ป.เอก 6 6 - 10 10 166.67 15 5 50.00 - -10 -66.67 9 -6 - 

รวมทั้งสิ้น 4,437 344 8.40 4,323 -114 -2.57 4,533 210 4.86 4,522 -11 -0.24 3,950 -572 -12.65 
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3. อภิปรายผลการวิเคราะห์ในภาพรวม 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเทียบกับจ านวนนักศึกษารับไว้และแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 -2561 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงแนวโน้มจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครเทียบกับจ านวนนักศึกษารับไว้และแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 
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 จากภาพที่ 19 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีจ านวนผู้มาสมัครลดลงจากปีอ่ืนๆ 
อย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับแผนรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษารับไว้  ซึ่งทั้งสามหัวข้อแปรผันตรงกัน 
อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มาสมัครและนักศึกษารับไว้ที่ลดลง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
 1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรที่อยู่ในช่วงวัยเรียนมีจ านวนลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่จบ
หลักสูตร ม.6 มีจ านวนลดลง จึงเป็นสาเหตุท าให้จ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาลดลงด้วย ซ่ึง
ในอดีตมีนักเรียนจบชั้น ม.6 มากถึง 1 ล้านคน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 5 แสนคน และนักเรียนเหล่านี้ 
เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพียง 3 แสนคนเท่านั้น  
 2. รูปแบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีความชัดเจนและตอบสนองความต้องการ 
ของทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้เท่าท่ีควร  ซึ่งปี 2561 เป็นปีแรกที่เปิดใช้ระบบTCAS โดยมีข้อก าหนดส าคัญ
หลายข้อที่ส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น การก าหนดให้มหาวิทยาลัย ‘เปิดรับตรง
พร้อมกัน’ ในรอบท่ี 3 (TCAS3) โดยให้ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 โครงการ/คณะเท่านั้น ข้อนี้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพราะการก าหนดให้ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 4 แห่ง ท าให้ผู้สมัครต่างมุ่งหวัง 
ในการเลือกที่จะยื่นขอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ หรือมหาวิทยาลัย
ที่ตนมุ่งหมายไว้เป็นอันดับแรก ท าให้จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบลง อาจเกาะกลุ่มกันอยู่ใน
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่บางแห่งเท่านั้น 
 3. ปัญหาการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับจ านวนเด็กท่ีลดลง 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันสูง แต่ละแห่งต่างสร้างแนวทางหรือแรงจูงใจในการดึงดูดให้นักศึกษา
เข้ามาศึกษาในสถาบัน ท าให้นักศึกษามีตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
อีกทั้ง บางหลักสูตรไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
ท าให้ไม่มีผู้มาสมัครเรียน รวมถึงสถาบันที่มีชื่อเสียงบางแห่งเปิดหลักสูตรมากขึ้น และรับนักศึกษาจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น จึงท าให้สถาบันอ่ืนๆ ได้รับผลกระทบ อีกทั้งผู้เรียนมีค่านิยมเลือกเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า
ความรู้และทักษะทีจ่ะได้ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ   
  4. ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 ท าให้บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาบางสาขาลดลง เนื่องจากนักเรียนที่จบชั้น ม.6  
ต้องการศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพเฉพาะหรือทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือให้มีงานรองรับหลังจาก
จบการศึกษา และจากการส ารวจพบว่า ปัจจุบันนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก  
คือสาขาวิชาที่มีตลาดแรงงานรองรับ สอดคล้องกับความคิดเห็นของประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ทีใ่ห้ข้อคิดเห็นว่า การเลือกเรียนของเด็กในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และที่อยู่อาศัย โดยจากเดิมคณะนิเทศศาสตร์หรือครุศาสตร์นั้นมีเด็กเลือกเรียนเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบัน 
กลับลดน้อยลงอย่างมาก ในขณะที่สาขาพยาบาลศาสตร์ อาหาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
มีผู้มาสมัครจ านวนมาก เป็นต้น 
 จากตัวอย่างสาเหตุที่กล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงปัญหาที่พบและเร่งด าเนินการแก้ไข 
ด้วยนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานตามบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆที่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกด้วย
รูปแบบใดก็ตาม 
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจ านวนผู้มาสมัครสูงขึ้น จ านวนนักศึกษารับไว้
เป็นไปตามแผนการรับและสามารถขยายแผนการรับนักศึกษาได้มากขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ  
ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านการอุดมศึกษาของประเทศ เช่น ต้องมีหลักสูตร 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน  
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการเรียนรู้  ตลอดจนคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนของนักศึกษา เป็นต้น  
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ภาคผนวก 
ตารางข้อมูล 

 
 
 
 



คณะ/ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา/โครงการ/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ประเภทหลักสูตร ผลผลิต

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (..) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2561) 2 ปีต่อเน่ือง (ป./ส.) ด้านวิทย์

อส.บ. (ต่อเน่ือง) (…) Industrial Engineering
Bachelor of Industrial Technology (…) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง 2561) 2 ปีต่อเน่ือง (ป.) ด้านวิทย์

(Continuing Program) Mechanical Engineering
B.Ind.Tech. (….) (Continuing Program) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง 2561) 2 ปีต่อเน่ือง (ป.) ด้านวิทย์

Electrical Engineering
   - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   Electrical Engineering

   - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Engineering

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (..) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง 2561) 5 ปี (ป.) ด้านวิทย์

ค.อ.บ. (…) Mechanical Engineering
Bachelor of Science in    - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
Technical Education (….)    Mechanical Engineering
B.S.Tech.Ed. (….)    - แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 Industrial Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง 2561) 5 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Electrical Engineering
   - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง
   Electrical Power Engineering

   - แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Engineering

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ปรับปรุง 2557) 1 ปี (ส.) ด้านสังคม

ป.บัณฑิต Teaching Profession
Graduate Diploma
Grad  Dip.

ตารางท่ี 1   รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Faculty of Industrial Education

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

(ป.) = ปกติ   (ส.) = สมทบ
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คณะ/ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา/โครงการ/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ประเภทหลักสูตร ผลผลิต

ตารางท่ี 1   รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (……) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ปรับปรุง 2560) 4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

คศ.บ. (……..) Home Economics Business Administration เทียบโอน (ป.)

Bachelor of Home Economics  (......) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง 2560) 4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

B.H.E. (…..) Foods and Nutrition เทียบโอน (ป.)

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (ปรับปรุง 2560) 4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Fashion Clothing and Textile Design
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปรับปรุง 2560) 4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

Food Service Industry  เทียบโอน (ป.)

เทคโนโลยีบัณฑิต (……) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟช่ัน (ปรับปรุง 2555) 4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

 ทล.บ.  (………) Fashion Merchandising Technology
Bachelor of Technology (……)
B.Tech. (……..)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (……) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง 2560) 4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

 วท.บ.  (………) Food Science and Technology
Bachelor of Science (……)
B.Sc. (……..)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (……) (ต่อเน่ือง) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเน่ือง) (ใหม่ 2560) 2 ปี ต่อเน่ือง (ป.) ด้านวิทย์

คศ.บ. (……..) (ต่อเน่ือง) Home Economics Business Administration (Continuing Program)
Bachelor of Home Economics  (......) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) (ใหม่ 2560) 2 ปี ต่อเน่ือง (ป.) ด้านวิทย์

B.H.E. (…..) (Continuing Program) Foods and Nutrition (Continuing Program)
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปรับปรุง 2560) 2 ปี (ส.) ด้านวิทย์

คศ.ม. (….) Home Economics
Master of Home Economics (….)
M.H.E. (….)

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (……) สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

ทล.บ.  (………)     - วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
Bachelor of Technology (……)   Redio and Television Broadcasting Technology
B.Tech. (……..)     - วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

  Advertising and  Public  Relations Technology
    - วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
    Multimedia  Technology

   - วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
 Creative Media Technology

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (......) สาขาวิชาการส่ือสารการตลาด (ปรับปรุง 2558) 2 ปี (ส.) ด้านสังคม

ศศ.ม. (…….) Marketing  Communication
Master of Arts (…..)
M.A. (…….) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  Faculty of  Home Economics Technology

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  Faculty of Mass Communication Technology

(ป.) = ปกติ   (ส.) = สมทบ
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คณะ/ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา/โครงการ/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ประเภทหลักสูตร ผลผลิต

ตารางท่ี 1   รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (…..) โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3 ปี (ส.) ด้านสังคม

ปวช. (…..)    - กลุ่มวิชาการบัญชี
Vocational Certificate (…..)  Accounting
Voc. Cert. (…..) 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (…..) สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านสังคม

บธ.บ. (…..) Finance
Bachelor of Business Administration (…..) สาขาวิชาการจัดการ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.), ด้านสังคม

B.B.A. (…..) Management  เทียบโอน (ป.)

สาขาวิชาการตลาด (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.), ด้านสังคม

Marketing  เทียบโอน (ป.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปรับปรุง 2555)  4 ปี (ป.) ด้านสังคม

Business English
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

Information Systems  เทียบโอน (ป./ส.)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ส.) ด้านสังคม

International  Business  
บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 2560) สาขาวิชาการบัญชี  4 ปี (ป.), ด้านสังคม

บช.บ. Accounting  เทียบโอน (ป./ส.)

Bachelor of Accontancy
B.Acc.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2559) 2 ปี (ส.) ด้านสังคม

บธ.ม. 
Master of Business Administration
M.B.A.

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ใหม่ 2557) 3 ปี (ส.) ด้านสังคม

บธ.ด. 
Doctor of Business Administration
D.B.A.

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (…….) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

วท.บ. (……..) Computer Science 
Bachelor of Science (…….) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

B.Sc. (………) Environmental Science and Technology
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ใหม่ 2557)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Industrial Materials Science

คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology

(ป.) = ปกติ   (ส.) = สมทบ
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คณะ/ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา/โครงการ/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ประเภทหลักสูตร ผลผลิต

ตารางท่ี 1   รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (…..) สาขาวิชาช่างยนต์  3 ปี (ส.) ด้านวิทย์

ปวช. (…..) Mechanical Power
Vocational Certificate (…..) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  3 ปี (ส.) ด้านวิทย์

Voc. Cert. (…..) Machine Tools
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  3 ปี (ส.) ด้านวิทย์

Electrical Power
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  3 ปี (ส.) ด้านวิทย์

Electronics
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…….) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง 2559)  4 ปี (ป./ส.) ด้านวิทย์

วศ.บ. (………) Civil Engineering
Bachelor of Engineering (…….) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป./ส.), ด้านวิทย์

B.Eng. (………) Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง 2555)  4 ปี (ป./ส.), ด้านวิทย์

Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Electronic and Telecommunication Engineering เทียบโอน (ส.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Computer  Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป./ส.), ด้านวิทย์

Industrial Engineering  เทียบโอน (ป.)

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Mechatronics and Manufacturing Systems Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา (ใหม่ 2556)  4 ปี (ส.) ด้านวิทย์

Maintenance Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (ใหม่ 2556)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Tool and Die  Engineering
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (…) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (ปร้บปรุง 2555)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

อส.บ. (……) Tool and Die Technology
Bachelor of Industrial Technology (….) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ต่อเน่ือง) (ปรับปรุง 2559) 2 ปี ต่อเน่ือง (ป./ส.) ด้านวิทย์

B.Ind.Tech. (……) Sustainable Innovation Engineering Technology (Continuing Program)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Jewelry Production Engineering 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…….) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ปรับปรุง 2559) 2 ปี (ป./ส.) ด้านวิทย์

วศ.ม. (………) Sustainable Industrial Management Engineering
Master of Engineering (…….) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ใหม่ 2561) 2 ปี (ส.) ด้านวิทย์

M.Eng. (………) Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม่ 2559) 2 ปี (ป./ส.) ด้านวิทย์

Mechanical Engineering
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…….) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ใหม่ 2561) 3 ปี (ป./ส.) ด้านวิทย์

วศ.ด. (………) Sustainable Industrial Management Engineering
Doctor of Engineering (…….)
D.Eng. (………)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  Faculty of Engineering

(ป.) = ปกติ   (ส.) = สมทบ
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คณะ/ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา/โครงการ/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ประเภทหลักสูตร ผลผลิต

ตารางท่ี 1   รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (……) สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านสังคม

ศศ.บ. (…….) Tourism
Bachelor of Arts (……..) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านสังคม

B.A. (………) English for International Communication
สาขาวิชาการโรงแรม (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านสังคม

Hotel
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ (ปรับปรุง 2561)  เทียบโอน (ส.) ด้านสังคม

Applied  Thai

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (……) สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.), ด้านวิทย์

 ทล.บ.  (………) Garment Technology เทียบโอน (ป.)

Bachelor of Technology (……..) สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

B.Tech. (……..) Fashion and Textile Design
 - วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน (Fashion Design)
 - วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ (ปรับปรุง 2560)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

Textile Innovation and Technology

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (……) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

 ทล.บ.  (………) Packaging Design
Bachelor of Technology (……) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปรับปรุง 2561)  4 ปี (ป.) ด้านวิทย์

B.Tech. (……..) Industrial Product Design
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (……) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ปรับปรุง 2560)  5 ปี (ป.) ด้านวิทย์

สถ.บ.  (……) Architecture
Bachelor of Architecture (……)
B.Arch. (……)

คณะศิลปศาสตร์  Faculty of Liberal Arts

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  Faculty of Industrial Textiles  and Fashion Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  Faculty of Architecture and Design

(ป.) = ปกติ   (ส.) = สมทบ
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1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 1 6

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 1 9

3 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 1 1 2

4 คณะบริหารธุรกิจ 1 7 1 1 10

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 12 3 1 17

7 คณะศิลปศาสตร์ 4 4

8 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 3 3

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 3

2 46 1 6 2 57

3.51 80.70 1.75 10.53 3.51 100.00ร้อยละ

ตารางท่ี 2    จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา และคณะ

ปริญญาเอก

จ านวนสาขาวิชา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโทปริญญาตรี รวม
คณะ

รวมท้ังส้ิน
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รวม ปวช. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

1  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6      -   5      1 -   -   5      5      1      1 

2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9      -   8      -      1      -   9      8      1      -   

3  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 2      -   1      -      1      -   1      1      1      1      

4  คณะบริหารธุรกิจ 10    1      7      -      1      1      1      1      9      1      6      1      1      

5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3      -   3      -      -   -   3      3      -   

6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17    1      12    -      3      1      17    1      12    3      1      -   

7  คณะศิลปศาสตร์ 4      -   4      -      -   -   -   4      4      

8  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 3      -   3      -      -   -   3      3      -   

9  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3      -   3      -      -   -   3      3      -   

57 2     46 1 6     2     42 1     36 -     4     1     15 1     10 1 2     1     รวมท้ังส้ิน

ตารางท่ี   3   จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ประจ าปีการศีกษา 2561  จ าแนกตามผลผลิต ระดับการศึกษา และคณะ

คณะ
รวมท้ังส้ิน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
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รวม ปกติ สมทบ รวม TCAS1 TCAS2 TCAS3 TCAS5 โควต้า รับตรง

รวมปวช. (ภาคพิเศษ) 210          210          - 629          246          - - - - 244          2             

รวมป.บัณฑิต - - - 256          180          - - - - 180          - 

รวมปริญญาตรี 3,820       3,395       425          6,122       3,413       551          414          469          257          681          1,041       

     - รวมหลักสูตร 2 - 3 ปี 1,000       635          365          1,798       1,018       - - - - 404          614          

     - รวมหลักสูตร 4 - 5 ปี 2,820       2,760       60 4,324       704          551          414          469          257          277          427          

รวมปริญญาโท 135          20 115          131          102          - - - - 102          - 

รวมปริญญาเอก 5             - 5             10 9             - - - - 9             - 

รวมท้ังส้ิน 4,170       3,625       545          7,148       3,950       551          414          469          257          1,216       1,043       

 ตารางท่ี 4    จ านวนแผนรับนักศึกษา  ผู้สมัคร และนักศึกษาท่ีรับไว้  ปีการศึกษา 2561

คณะ / สาขาวิชา
แผน

สมัคร
รับไว้
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รับไว้
แผนรับ ผู้สมัคร รับไว้ +/-  (จ ำนวน) ร้อยละ ปี 60 +/-  (จ ำนวน) ร้อยละ 

รวมท้ังส้ิน 4,170         7,148         3,950         -220 -5.28 4,529         -579 -12.78
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 210 629 246 36 0.00 224 22 9.82
 - คณะบริหารธุรกิจ 35              72              33              -2 0.00 37              -4 -10.81
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 175 557 213 38 0.00 187 26 13.90
ปริญญำตรี 3,820         6,122         3,413         -407 -10.65 4,081         -668 -16.37
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 255 246 134 -121 -47.45 200 -66 -33.00
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 380 662 426 46 12.11 476 -50 -10.50
 - คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 245 477 297 52 21.22 306 -9 -2.94
 - คณะบริหารธุรกิจ 1,520          2,212          1,314          -206 -13.55 1,628          -314 -19.29
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 244 144 -31 -17.71 142 2 1.41
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 700 1,370          639 -61 -8.71 692 -53 -7.66
 - คณะศิลปศาสตร์ 250 506 273 23 9.20 314 -41 -13.06
 - คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 120 262 96              -24 -20.00 143 -47 -32.87
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 175 143 90              -85 -48.57 180 -90 -50.00
ประกำศนียบัตรบัณฑิต -            256 180 180 0.00 147 33 22.45
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -             256 180 180 0.00 147 33 0.00
ปริญญำโท 135 131 102 -33 -24.44 77             25 32.47
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20              45              36              16 80.00 15              21 140.00
 - คณะบริหารธุรกิจ 60              57              44              -16 -26.67 29              15 51.72
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55              29              22              -33 -60.00 26              -4 -15.38
ปริญญำเอก 5               10             9               4 80.00 -            9 /
 - คณะบริหารธุรกิจ 5                5 5 0 0.00 -             5 0.00
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ -             5 4 4 0 -             4 0.00

ตำรำงท่ี 5   จ ำนวนแผนรับนักศึกษำ ผู้สมัคร และนักศึกษำท่ีรับไว้ ปีกำรศึกษำ 2561  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ

เปรียบเทียบแผนรับ-รับไว้
หลักสูตร/คณะ

เปรียบเทียบรับไว้ปี 60-61ปีกำรศึกษำ 2561
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ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิม/ลด ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิม/ลด ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิม/ลด แผน สมัคร รับไว้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 410              255 -37.80 545       502       -7.89 347       314       -9.51 6.12        7.02        7.95        

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 460       400       -13.04 1,206    707       -41.38 491       462       -5.91 9.59        9.89        11.70      

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 230       245       6.52 901       477       -47.06 306       297       -2.94 5.88        6.67        7.52        

คณะบริหารธุรกิจ 1,475    1,620    9.83 3,925    2,346    -40.23 1,694    1,396    -17.59 38.85      32.82      35.34      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160       175       9.38 421       244       -42.04 142       144       1.41 4.20        3.41        3.65        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,015    930       -8.37 2,679    1,961    -26.80 905       878       -2.98 22.30      27.43      22.23      

คณะศิลปศาสตร์ 225       250       11.11 1,000    506       -49.40 314       273       -13.06 6.00        7.08        6.91        

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 165       120       -27.27 376       262       -30.32 143       96        -32.87 2.88        3.67        2.43        

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 175       175       0.00 394       143       -63.71 180       90        -50.00 4.20        2.00        2.28        

รวมท้ังส้ิน 4,315 4,170 -3.36 11,447  7,148 -37.56 4,522 3,950 -12.65 100        100        100        

* ปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไม่มีแผนรับ ป.บัณฑิต

ตารางท่ี 6     เปรียบเทียบจ านวนแผนรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาท่ีรับไว้ ปีการศึกษา 2560 - 2561  จ าแนกตามคณะ

ปี 2561 (ร้อยละ)จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนท่ีรับไว้
คณะ

แผนการรับ

26

*



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รวมท้ังส้ิน 4,315       4,170 -150 -3.48 11,447          7,148 -4304 -37.60 4,522       3,950       -572 -12.65

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ภำคพิเศษ) 210         210         0 0.00 710         629         -81 0.00 224         246         22 9.82

 - คณะบริหารธุรกิจ 35            35            0 0.00 104          72            -32 0 37            33            -4 -10.81

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 175          175          0 0.00 606          557          -49 0.00 187          213          26 13.90

ปริญญำตรี 3,765       3,820       55 1.46 10,482     6,122       -4360 -41.60 4,081       3,413       -668 -16.37

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 230          255          25 10.87 393          246          -147 -37.40 200          134          -66 -33.00

 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 440          380          -60 -13.64 1,178        662          -516 -43.80 476          426          -50 -10.50

 - คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 210          245          35 16.67 901          477          -424 -47.06 306          297          -9 -2.94

 - คณะบริหารธุรกิจ 1,395        1,520        125 8.96 3,786        2,212        -1574 -41.57 1,628        1,314        -314 -19.29

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160          175          15 9.38 421          244          -177 -42.04 142          144          2 1.41

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 765          700          -65 -8.50 2,033        1,370        -663 -32.61 692          639          -53 -7.66

 - คณะศิลปศาสตร์ 225          250          25 11.11 1,000        506          -494 -49.40 314          273          -41 -13.06

 - คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 165          120          -45 -27.27 376          262          -114 -30.32 143          96            -47 -32.87

 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 175          175          0 0.00 394          143          -251 -63.71 180          90            -90 -50.00

ปี 2561
เพ่ิม/ลด จำกปี 60

จ ำนวนท่ีรับไว้

ตำรำงท่ี 7 เปรียบเทียบจ ำนวนแผนรับ  จ ำนวนผู้สมัคร และจ ำนวนนักศึกษำท่ีรับไว้  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ 

หลักสูตร / คณะ เพ่ิม/ลด จำกปี 60

แผนกำรรับ

ปี 2560 ปี 2561
เพ่ิม/ลด จำกปี 60

จ ำนวนผู้สมัคร

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ปี 2561

เพ่ิม/ลด จำกปี 60

จ ำนวนท่ีรับไว้

ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบจ ำนวนแผนรับ  จ ำนวนผู้สมัคร และจ ำนวนนักศึกษำที่รับไว้  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และคณะ (ตอ) 

หลักสูตร / คณะ เพ่ิม/ลด จำกปี 60

แผนกำรรับ

ปี 2560 ปี 2561
เพ่ิม/ลด จำกปี 60

จ ำนวนผู้สมัคร

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

ประกำศนียบัตรบัณฑิต 180         -          -180 0.00 152         256         104 68.42 147         180         33 22.45

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 180          -           -180 0.00 152          256          104 0.00 147          180          33 0.00

ปริญญำโท 145         135         -10 -6.90 103         131         28 27.18 70           102         32 45.71

 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20            20            0 0.00 28            45            17 60.71 15            36            21 140.00

 - คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 20            -           -20 -100.00 -           -           - - - - - -

 - คณะบริหารธุรกิจ 30            60            30 100.00 35            57            22 62.86 29            44            15 51.72

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75            55            -20 -26.67 40            29            -11 -27.50 26            22            -4 -15.38

ปริญญำเอก 15                   5   -10 -1.00 -           10  10 100.00 -          9  9 100.00

 - คณะบริหารธุรกิจ 15            5             -10 -1.00 -           5             5 100.00 -           5             5 100.00

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ -           5             5 100.00 -           4             4 100.00
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อ้างอิง 
 

 1. หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561)  
   โดย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ข้อมูลระบบ MIS สถิตินักศึกษาสมัคร-รับไว้ ประจ าปีการศึกษา แยกประเภท คณะ สาขา  
    (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) โดย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3. รายงานสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559  
    โดย กองนโยบายและแผน 
  



 
จัดท ำโดย 

งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน 
 

 นางสาวนวรัตน์   การะเกษ  หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   
 นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

โทร 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6082-6085 
E-Mail :  plan.rmutp@rmutp.ac.th 
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