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บทสรุป 
 

การวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
สถานภาพของนิสิต ภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 ซึ่งประกอบด้วย เพศ ประเภทของนิสิต จ านวน
นิสิตรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ และวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษา ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ไม่ช าระค่าลงทะเบียน และเสียชีวิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปได้ดังนี้ 1) จ านวนนิสิตรับเข้าศึกษา 754 คน และพ้นสภาพ 202 คน นิสิตเพศชายมีจ านวนพ้น
สภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง และเป็นนิสิตภาคปกติพ้นสภาพมากกว่านิสิตภาคสมทบ 2) สาเหตุการ
พ้นสภาพของนิสิต ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  
ส าเร็จการศึกษา มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 58.42 อันดับที่ 2 พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน ร้อยละ 30.20  อันดับที่ 3 พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 7.43 
อันดับที่ 4 พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ร้อยละ 3.47 และอันดับที่ 5 พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 0.50 ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนดและ
เสียชีวิต  

ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ คือ การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมีอัตราการ
พ้นสภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุของการพ้นสภาพ ที่เป็นอันดับ 2 คือ การไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน  ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะว่า วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือกับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนควร
คัดสรรการให้ทุนแต่ละประเภทโดยพิจารณานิสิตที่ยากจนจริงๆ และควรเพิ่มจ านวนเงินทุนให้มากขึ้น 
อาจเป็นลักษณะทุนการศึกษา ทุนยืมเรียน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่นจัดให้มีระบบผ่อน
ช าระค่าลงทะเบียน ส าหรับนิสิตที่มีปัญหาในการช าระค่าลงทะเบียน เพ่ือลดการพ้นสภาพเนื่องจากไม่
ช าระค่าลงทะเบียน ส าหรับสาเหตุการไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต เป็นสาเหตุล าดับที่ 3 ผู้วิเคราะห์มี
ข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่
รู้จัก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในภูมิภาคให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนที่มีพ้ืนฐานการเรียน
ดีสนใจเข้าศึกษา เพราะเป็นปัจจัยน าเข้าที่คุณภาพดี มีความตั้งใจที่จะเรียน เพ่ือลดปัญหาการพ้น
สภาพเนื่องจากการไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตได้ สาเหตุการพ้นสภาพเนื่องจากนิสิตลาออก เป้นสาเหตุ
ล าดับที่ 4 ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรให้ความส าคัญในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบ ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนิสิตในที่ปรึกษา ทั้ง
เรื่องส่วนตัว และเรื่องการเรียน เช่น ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต ไม่ท าให้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ หรือการรับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เพ่ือ
ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนิสิต  2) วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรปรับปรุงหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้นิสิตมีแรงกระตุ้นในการ
มาเรียน  3) วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรจัดประชุมผู้ปกครองของนิสิตอย่างน้อยปีละ 1-2 



ครั้ง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น และควรขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองของนิสิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ นิสิตไม่ว่า จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
การเรียน สาเหตุการพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  เป็นสาเหตุล าดับที่ 5 ผู้
วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการพ่ีติวน้อง ที่ช่วยน้องเรียน เป็นที่ปรึกษา และ
จัดระบบทีมติวรุ่นพ่ีที่มีความสามารถดูแลตลอดปีการศึกษาแรก จะท าให้น้องใหม่เกิดควมอบอุ่น มี
ความประทับใจเกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กร  

นอกจากนี้ ผู้วิเคราะห์เห็นว่าควรมีการวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพนิสิตของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาหรือก าหนดแนวทาง
ป้องกันอย่างจริงจัง โดยการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงตัวนิสิตที่พ้นสภาพเพ่ือได้ข้อมูลที่
แท้จริง และท าการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบและน าข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือก าหนดแนวทางป้องกันอย่างจริงจัง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563 ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์สถานภาพของนิสิต และสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 ผู้
วิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จากระบบงานทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิเคราะห์
สถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ ระยะเวลาการศึกษา ประเภทของนิสิต และวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตพ้น
สภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ซึ่ง
ประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษา ลาออก ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่
ลงทะเบียนเรียน ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาการศึกษา
เกินก าหนด ไล่ออก และเสียชีวิต ผลการวิเคราะห์สามารถเป็นข้อมูลในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการในสาขาวิชา และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จาก คุณธรรญชนก ขนอม ผู้วิเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่า
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 
College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่า TSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานหารายได้ที่พ่ึงพา
งบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมดในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในตอนแรก
ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความ
ร่วมมือ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, บริษัท
การบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และ
ต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังพลเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐาน
การบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และด้านการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการผลิตบัณฑิต มีภารกิจหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โดยเปิดรับนิสิตภาคปกติ และภาคสมทบ ด้านการวิจัย มีภารกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย และน าองค์ความรู้จากการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจใน
การสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากรของคณะ 
ด้านการบริการวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลาย ครอบคลุมหลายประเด็น 

เนื่องจากวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพียงหลักสูตรเดียว ท าให้สถานภาพนิสิตมีความผันแปรกับรายได้หลักของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้บริหารวิทยาลัยฯ จึงให้ความส าคัญกับสถานภาพนิสิตและการพ้นสภาพ
ของสิต ดังจะเห็นได้จาก สถิตินิสิต จ าแนกตามสภาพ ตามปีที่รับ 
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำร
ยุติธรรม 

 
ปีการศึกษา 2561 

ระดับกำรศึกษำ รับเข้ำ พ้นสภำพ จบกำรศึกษำ ก ำลังศึกษำ 
ภาคปกติ 103 11 88 4 

ภาคสมทบ 65 24 30 11 
รวม 168 35 118 15 

 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับกำรศึกษำ รับเข้ำ พ้นสภำพ จบกำรศึกษำ ก ำลังศึกษำ 
ภาคปกติ 215 20 0 195 

ภาคสมทบ 29 5 0 24 
รวม 244 25 0 219 
 

ปีการศึกษา 2563 
ระดับกำรศึกษำ รับเข้ำ พ้นสภำพ จบกำรศึกษำ ก ำลังศึกษำ 

ภาคปกติ 309 16 0 293 
ภาคสมทบ 33 8 0 25 

รวม 342 24 0 318 
 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนรายงานการวิเคราะห์
สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563 เพ่ือจะได้ทราบสถานภาพทั่วไปและข้อมูลสาเหตุการพ้นสภาพของ
นิสิต ด้านต่างๆ ได้แก่ ส าเร็จการศึกษา ลาออก ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่
ลงทะเบียนเรียน ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาการศึกษา
เกินก าหนด ไล่ออก และเสียชีวิต เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารและก าหนดแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค ์

         1. เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 
 2. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

             1. ได้ทราบข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 
 2. ได้ทราบสาเหตุของการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 

ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 

ใช้ข้อมูลสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จากระบบงานทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิเคราะห์สถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ 
ระยะเวลาการศึกษา ประเภทของนิสิต และวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพ  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษา 
ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ไม่
ช าระค่าลงทะเบียน และเสียชีวิต 

 
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 1. ประเภทของนิสิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างานบางส่วนก็ได้  
  1.2 นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็ได้  
  1.3 นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  1.4 นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 2. สถำนภำพนิสิต มหำวิทยำลัยจ ำแนกสภำพนิสิต ดังนี้ 
  2.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
  2.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.79 
  2.3 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าได้ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต่ละ
ภาคเรียน ยกเว้น นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคเรียนแรก การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และยกเว้นภาคเรียนใดที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนเป็นระดับขั้นไม่ต้องจ าแนกสภาพนิสิต 
  2.4 นสิิตจะต้องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 
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 3. กำรพ้นสภำพนิสิต นิสิตจะพ้นจำกสภำพนิสิต ในกรณีต่อไปนี้ 
  3.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 
  3.2 หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาออก 
  3.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   3.3.1 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3.3.2 มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว้นได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณี
ต่อไปนี้ 
    (1) ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับ
การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอื่น 
    (2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่ างประเทศหรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
    (3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน ร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ 
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่ งเป็นของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
   3.3.3 เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคเรียนแล้วไม่ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 
   3.3.4 ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นนิสิต 
   3.3.5 เมื่อคา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ ากว่า 1.50 
   3.3.6 เป็นนิสิตที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เป็นเวลา 4 ภาคเรียนที่มี
การจ าแนกสภาพต่อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจ าแนกในครั้งที่ 4 
   3.3.7 มีระยะเวลาศึกษาครบตามก าหนด แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือ
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 
  3.4 ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให้ไล่ออก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต 
 4. ระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำตรี 
  4.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ภาคสมทบ 
  4.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ภาคสมทบ 
  4.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปีขึ้นไป) ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ภาคสมทบ 
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  4.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ภาคสมทบ 
 5. ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
2. หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ

และกระบวนการยุติธรรม 
3. การพ้นสภาพหรือการออกกลางคัน 
4. งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎ ี
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิต ดังนี้ (มหวิทยาลัยทกัษิณ.2559) 
 1.1 ประเภทของนิสิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1.1.1 นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างานบางส่วนก็ได้  
  1.1.2 นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาใน
ระบบการศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็ได้  
  1.1.3 นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  1.1.4 นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 1.2 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาให้จัดการศึกษา ดังนี้ 
  1.2.1 การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติ  แบ่ งออกเป็น 2  ภาคเรียน 
ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเป็น
ภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษาด้วยก็ได้ 
  1.2.2 การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคสมทบแบ่งออกเป็น 3  ภาคเรียน 
ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนฤดูร้อน 
  1.2.3  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ให้มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม่น้อย
กว่า 18สัปดาห์ โดยให้มีระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2.4  ภาคเรียนฤดูร้อน ให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวน
ชั่วโมง การเรียนในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 
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  1.2.5  การนับระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาให้นับช่วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อนต่อเนื่องกัน 
 1.3  ให้จัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
          1.3.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
                1.3.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
 1.3.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วย

กิต           
 1.4 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 
  1.4.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
  1.4.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 10 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
  1.4.3  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปีขึ้นไป) ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
  1.4.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
 1.5 สถานภาพนิสิต มหาวิทยาลัยจ าแนกสภาพนิสิต ดังนี้ 
  1.5.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือ
นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
  1.5.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 
1.79 
  1.5.3 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าได้ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคเรียน ยกเว้น นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคเรียนแรก การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และยกเว้นภาคเรียนใดที่
นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนเป็นระดับขั้นไม่ต้องจ าแนกสภาพนิสิต 
  1.5.4 นิสิตจะตอ้งตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ถัดไป 
 1.6 การพ้นสภาพนิสิต นิสิตจะพ้นจากสภาพนิสิต ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.6.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 
  1.6.2 หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาออก 
  1.6.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   1.6.3.1 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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   1.6.3.2 มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว้นได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิต
สังกัด ในกรณีต่อไปนี้ 
    (1) ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติใน
ลักษณะอ่ืน 
    (2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
    (3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน ร้อยละ 20 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   1.6.3.3 เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคเรียนแล้วไม่ช าระเงินค่าบ ารุ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 
   1.6.3.4 ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นนิสิต 
   1.6.3.5 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ ากว่า 1.50 
   1.6.3.6 เป็นนิสิตที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เป็นเวลา 4 ภาค
เรียนที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจ าแนกในครั้งท่ี 4 
   1.6.3.7 มีระยะเวลาศึกษาครบตามก าหนด แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร หรือได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 
  1.6.4 ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ไล่ออก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัย
นิสิต 
 (คู่มือนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561. 17) 
 
2. หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม เปิดเรียน ภาคปกติ และภาคสมทบ จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 129 หน่วยกิต หลักสูตรมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมที่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรในกระบวน  การยุติธรรม สามารถขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคง ซึ่งมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษา
ความสงบเรียบร้อยและอ านวยความยุติธรรม ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
   จุดเด่นของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีการเน้นรายวิชา
เฉพาะด้านทางการบริหารงานต ารวจ และรายวิชาทางกระบวนการยุติธรร ม เน้นภาคปฏิบัติ
ผสมผสานกับการเรียนภาคทฤษฏี ผู้เรียนจะได้ทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
ดังนี้ 
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  1.รอบรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

2.บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางสถิติ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

3.มีคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.รู้ จักปรับตัว เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยทักษะการสื่อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อ
ของสังคม 

5.มีการเรียมความพร้อมในการเข้าสู่สายงาน ข้าราชการ ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม       
    หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการสรางโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคมในการอ านวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกัน
และควบคุมอาชญากรรม บ าบัดแกไขฟนฟูผูกระท าผิด รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
อยางมีเอกภาพทันต่อสภาวการณปัจจุบัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
3. การออกกลางคัน 

การออกกลางคัน ในมุมมองของนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ 
สุกัญญา ทารส (2562 : 6) ให้ความหมายการออกกลางคัน หมายถึง การที่นิสิตพ้นจากสภาพ

นิสิตหรือลาออกจากสถานศึกษาที่นิสิตศึกษาอยู่ก่อนเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ออกกลางคัน
ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การที่นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต โดยมหาวิทยาลัยให้ออกจากสถาบันก่อน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 2 กรณี ได้แก่กรณีที่ 1 พ้นจากสภาพนิสิต เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีท่ี 2 พ้นจากสภาพนิสิต เนื่องจากขาดการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย 

รุ่งโรจน์ อาริยะ (2552 : 5) อธิบายไว้ว่า การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียน นักศึกษา 
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแล้วต้องออกจากสถานศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้วยสาเหตุ
ใดสาเหตุหนึ่ง เช่น ลาออกเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จ าหน่ายชื่อออก 
เพราะไม่ลงทะเบียนเรียนตามก าหนดเวลา ขาดเรียนเกินก าหนดจึงพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 

ภูมริน บุญทวี (2548 : 7) ให้ความหมายการออกกลางคันว่า การที่นักศึกษาหยุดเรียนใน
กระบวนการเรียนการสอนก่อนที่จะจบหลักสูตรในทุก ๆ สถาบัน เช่น เขาเรียนแล้ วหยุดเป็นช่วง ๆ 
จนกระทั่งมีเวลาเรียนไม่พอ หรือเขาเรียนระยะหนึ่งแล้วหยุดไปเลย หรือเขาเรียนแล้วไม่เข้ารับการ
ประเมินผล เป็นต้น 
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เอกบุตร  อยู่สุข (2550 : 6) ให้ความหมายการออกกลางคันว่า การที่นักศึกษาพ้นสภาพจาก
การเป็นนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือขาดการติดต่อกับงานทะเบียนของวิทยาลัยก่อน
ครบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

สุรพงษ  ปนาทกูล (2527 : 6) กล่าวไว้ว่า ความสูญเปลาทางการศึกษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ ความสูญเปล่าซึ่งเกิดจากการออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนก่อนเวลาอันควร โดยนักเรียน
คนนั้นยังไมบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับนั้นและอีกประการหนึ่งก็คือการเรียนซ้ าชั้นของ
นักเรียน 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546 : 8) ให้ความหมายของการออกกลางคัน วา คือ การที่นักเรียน
ออกจากโรงเรียนก่อนจบหลักสูตร โดยไม่ได้ไปเรียนต่อที่อ่ืน ซึ่งมี 2 ประการ คือ  

1. ออกจากโรงเรียนกอนสิ้นปการศึกษา เปนลักษณะของนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน      
ระหว่างเรียน 

2. ออกจากโรงเรียนตอนสิ้นปการศึกษา เปนลักษณะของนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนเมื่อจบ
หลักสูตรในระดับชั้นใดๆ ชั้นหนึ่งแต่ไม ไดครบทุกชั้น 

จากนิยามของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปความหมายของการออกกลางคัน ได้ว่า 
การออกกลางคัน คือ การที่บุคคลที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษาโดย
การลาออก การหยุดเรียน หรือถูกพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 

สาเหตุของการออกกลางคัน 
สุภาภรณ์ พิมพะนิตย์(2555) ได้ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนิสิต  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนิสิตเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ ด้าน
ผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม และด้านสภาพแวดล้อม ของสถาบันการศึกษา 
โดยมีสาเหตุส าคัญในแต่ละด้านดังนี้ ด้านผู้เรียน ได้แก่ สาขาวิชาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความถนัด
ความสามารถ และการสอบแต่ละครั้งขาดการเตรียมตัวที่ดี ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม ได้แก่ 
ขาดเพ่ือนสนิทที่ไว้ใจได้ในคณะที่เรียน และฐานะครอบครัวยากจน ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อ ด้าน
ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนเคร่งเครียดเกินไป รวมทั้งการมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดอาจารย์ไม่
อธิบายให้นิสิตเข้าใจชัดเจน และด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมี
ทุนการศึกษาให้นิสิตที่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการและมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการศึกษาไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง 

วัชรี ตระกูลงาม และคณะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านนักศึกษาโดยภาพรวม พบว่า การมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อ
การออกกลางคันในระดับมาก ส่วนในระดับปานกลาง ได้แก่ การขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ และ
ไม่มีเพ่ือนที่สามารถปรึกษาได้ ส่วนที่มีผลกระทบน้อยที่สุด คือ การติดยาเสพติด เมื่อแยกพิจารณา
เป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมาก 2 ปัจจัย คือ มี



 รายงานการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563 11 

คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์และขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ ส่วนกลุ่มที่ขอลาออกเองไม่มีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบในระดับมากเลย 

2. ปัจจัยด้านครอบครัวโดยภาพรวม พบว่า มีเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการออกกลางคันในระดับปานกลางคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย ส่วนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มีผลกระทบน้อยและ
น้อยที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ในระดับปานกลาง 2 ปัจจัย คือ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและบิดามารดาไม่มีเวลาให้  ส่วนกลุ่มที่ขอ
ลาออกเองทุกปัจจัยส่งผลกระทบน้อยและน้อยที่สุด 

3. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 
3.1 อาจารย์ผู้สอน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันระดับมากท่ีสุดของทั้ง 

2 กลุ่ม คือ ผู้สอนไม่มีเทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ ส่วนผลกระทบในระดับมาก มี 2 ปัจจัย คือ ให้
งานมากเกินไปจนเกิดความท้อแท้ และผู้สอนเคร่งเครียดเกินไป เมื่อแยกพิจารณาปรากฏว่า กลุ่มที่
มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมากถึง 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงสุด คือ 
ไม่มีเทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ ส่วนกลุ่มที่ลาออกเอง ทุกปัจจัยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง
ทั้งหมด โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงสุด คือ ให้งานมากจนเกิดความท้อแท้ 

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันในระดับ
ปานกลางของทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อแยกพิจารณาปรากฏว่า กลุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบในระดับมาก 2 ปัจจัย คือ ไม่มีจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาและมีความรู้เรื่องบทบาทอาจารย์
ที่ปรึกษาน้อย ส่วนกลุ่มที่ขอลาออกเองไม่มีปัจจัยใดส่งผลกระทบในระดับมากเลย โดยปัจจัยที่ส่งผล
กระทบระดับปานกลางที่มีคะแนนสูงสุดคือมีความรู้เรื่องบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาน้อย 

3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการ
ออกกลางคันในระดับปานกลางและน้อยของทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อแยกพิจารณาปรากฏว่ากลุ่มที่
มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมาก คือ บุคลากรที่ให้บริการขาดมนุษยสัมพันธ์ 
ส่วนกลุ่มที่ลาออกเองปัจจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในระดับปานกลางและระดับน้อย 

สิทธิศักดิ์ ช าปฏิ (2555) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า มี
สาเหตุการออกกลางคัน มี 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา ควรประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อน
การเรียนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ยืดหยุ่นกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
ชี้แจงกฎระเบียบและบทลงโทษให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับทราบและเข้าใจให้
ความส าคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง ติดตามและดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนอยู่เสมอประชาสัมพันธ์ชี้แจงนโยบายมาตรการของสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน จัดประชุม
พ่อแม่ผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยด้านครูผู้สอน  ควรใช้เหตุผล
ประกอบการพิจารณาลงโทษหรือต าหนิติเตียนนักเรียน นักศึกษา ใช้กฎระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม 
และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ แสดงพฤติกรรมหรือใช้อารมณ์ให้เป็นแบบอย่างที่ดี  แก่ผู้เรียน ปัจจัย
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนสถานศึกษาควรจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นหรือตลาดแรงงาน จัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นไม่ยุ่งยาก
เกินศักยภาพของผู้เรียน จัดสถานที่เรียนโรงฝึกงานให้เหมาะสม ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน
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นักศึกษา ควรพัฒนาความรู้ทักษะประสบการณ์ของตนเองอยู่สม่ าเสมอ มีความรับผิดชอบใน
การศึกษาเล่าเรียน และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลดภาระความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ในครอบครัว
ให้น้อยลง ศึกษาหาความรู้ในประเภทหรือสาขาวิชาที่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านสภาพ
ครอบครัวควรสนับสนุนและสร้างเสริมแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานมอบภาระความ
รับผิดชอบในการช่วยเหลือครอบครัวให้น้อยลง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษาควรสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมและสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน รวมทั้งปู
องปรามการเที่ยวเตร่ตามแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ไม่เหมาะสม จัดสถานที่ภูมิทัศน์และบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้พักผ่อนคลายเครียด และมีความปลอดภัย 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546 : 9) ไดศึกษา องคประกอบที่เกี่ยวของกับการออกกลางคันและ
สอบตกซ้ าชั้นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการออกกลางคันมี 6 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน โรงเรียนขาดบริการแนะแนว ไมมี
โครงการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน โรงเรียนไมสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรขาดบริการที่อ านวย
ความสะดวกแกนักเรียนและขาดการประชาสัมพันธกับผูปกครอง เปนตน 

องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะของนักเรียน เช่น ไม่ขยันหมั่นเพียรในการท าแบบฝึกหัด หรือ
การบ้าน ขาดความเอาใจใสในการเรียน ขาดเรียนเป็นประจ า เป็นต้น 

องคประกอบที่ 3 การเรียนการสอน เชน ครูไมมีเกณฑ์และความมุ่งหมายในการให้คะแนน
ขาดมาตรฐานในการออกขอสอบ ขาดความยุติธรรมในการใหคะแนน ครูมีเจตคติไม่ดีต่อการสอนและ
จัดโปรแกรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ เป็นต้น 

องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธในครอบครัว เชน ผูปกครองไมมีเวลาดูแลอบรมบุตร          ผู
ปกครองขาดความสนใจในการเรียนของบุตร นักเรียนขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก และ      ผู
ปกครองแยกกันอยู เป็นต้น 

องคประกอบที่ 5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม รายได้ต่ า 
อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น และขาดบริการด้านการศึกษาและสาธารณูปโภค เป็นต้น 

องคประกอบที่ 6 ปญหาเกี่ยวกับครู เชน นักเรียนทะเลาะกับครู ไมชอบครูประจ าชั้นถูก
ลงโทษและถูกบังคับมากเกินไป เปนต้น 

 
4. งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นฤมล ขนอม (2555) ไดว้ิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญา
ตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ การวิเคราะห์ คือ สาเหตุการพ้นสภาพที่
เป็นปัจจัยด้านบวกและมีอัตราการพ้นสภาพมากท่ีสุด คือ การส าเร็จการศึกษา สาเหตุการพ้นสภาพที่
เป็นปัจจัยด้านลบ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ การเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีสาเหตุของการพ้นสภาพ 
ที่เป็นอันดับ 2 ของทุกวิชาเอก/สาขาวิชา คือ การไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ช าระ
ค่าลงทะเบียนให้ครบเต็มจ านวน แทนการช าระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์เพียงบางส่วน เพ่ือให้สามารถ
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ก าหนดจ านวนรับให้เหมาะสมในรอบต่อไปและลดปัญหาการพ้นสภาพเนื่องจากการไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิตได้ ส าหรับสาเหตุการพ้นสภาพด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึงเกณฑ์ ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 3 ของวิชาเอก การจัดการการค้าปลีก การตลาด การประกอบการและ
การจัดการ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) คณะฯ ควรท าการทดสอบ
หรือประเมินความรู้และศักยภาพของนิสิตก่อนการเรียนการสอน จะท าให้ทราบความแตกต่างของ
นิสิตแต่ละคน จะท าให้อาจารย์ประจ าวิชาสามารถวางแผนการสอน หรือก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการพ้นสภาพจากสาเหตุ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 2) คณะฯ ควรจัดกิจกรรมสอนเสริม เช่น เพ่ือนสอนเพ่ือน พี่สอนน้อง 
ให้กับนิสิตที่มีคะแนนสอบกลางภาคต่ ากว่าเกณฑ์ หรือนิสิตคนใดที่มีคะแนนบางรายวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
มาก อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ควรดูแลและให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนมากเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ สาเหตุการพ้นสภาพ
เนื่องจากนิสิตไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน เป็นสาเหตุอันดับ 4 ของวิชาเอกการจัดการการค้าปลีก 
การตลาด การประกอบการและการจัดการ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

โกมล จันทวงษ์ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2555 ได้มาโดยใช้สูตร
ค านวณตามวิธีของทาโร ยามาเน (อ้างถึงใน พิชญาณี กิติกุล , 2549) จ านวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่ม
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ออกกลางคันทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และสมัครใจ จ านวน 9 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความถี่ ผล
การศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็น
สาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคันมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อม 
ตามล าดับ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว พบว่า ด้านสถานศึกษา ได้แก่ ควรมีการผ่อนช าระค่า
เทอม การบริหารจัดการศึกษาควรมีความชัดเจน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมด้านอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ไม่ควรสอนเนื้อหา ที่
ยากเกินไป เตรียมการสอนและมีเนื้อหาใหม่ ๆ มีจิตวิทยาการสอน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เน้นความรู้ให้
สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ควรเปิดหลักสูตร ที่
ตอบสนองตลาดตลาดแรงงานและความต้องการท้องถิ่น  มีหลักสูตรหลายสาขา มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียงพอ มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา ด้านส่วนตัวของ
นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาควรสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักมองถึงอนาคต มีความคิดเป็น
ของตนเอง กระตือรือร้น มุ่งมั่นเรียนให้จบ มีความรับผิดชอบ และใช้เพ่ือนโน้มน้าวกรณีไม่สนใจเรียน 
ด้านสภาพครอบครัว ได้แก่ ควรช่วยเหลือเกื้อกูลและท ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ช่วยกันลดค่าใช้จ่าย 
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ที่ไม่จ าเป็นและประหยัด หาช่องทางเพ่ิมรายได้ช่วยเหลือครอบครัว หรือหารายได้ระหว่างเรียน ด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ควรจัดบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้น่าเรียน มีหอพักนักศึกษา มีกิจกรรมให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ปรับเวลาให้เลิกเรียนเร็วขึ้น มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง การคบเพื่อน ยาเสพติด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่บ้านเช่า 

ภูษณิศา สิริวรพร (2557) ได้ศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันของ
นั กศึ กษาชั้ นปี ที่  1 ที่ เ ข้ าศึ กษาต่ อ ในระดั บปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาดังกล่าว กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จากสถาบันพลศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 
วิทยาเขต กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ออกกลางคัน จ านวน 
375 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรฝ่ายสนับสนุน จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 378 คน เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีต่อสาเหตุการออกกลางคัน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 49 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.89 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.63 และแบบ
สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 1 ฉบับ จ านวน 6 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
ออกกลางคันตอบแบบสอบถามสรุป โดยภาพรวมและรายด้าน จ านวน 6 ด้าน คือ 1.1) ด้านส่วนตัว
ของนักศึกษา พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ประเด็นความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในคณะที่เรียน 
ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจหรือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ภาระรับผิดชอบครอบครัวหรือพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง 1.2) ด้านครอบครัวพบว่าสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุด
คือ ครอบครัวมีฐานยากจนต้องช่วยหารายได้ รองลงมาคือ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีงานไม่มีรายได้สภาพ
ของครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง 1.3) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุดคือ การคมนาคมหรือการเดินทางไม่สะดวก การจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาไม่เหมาะสม และสถานศึกษาอยู่ใกล้กับแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง 1.4) ด้านครูผู้สอน 
พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุด คือ มีภาระมากไม่ได้
เตรียมความพร้อมในการสอน รองลงมาคือ ครูภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูผู้สอนไม่ชัดเจน 
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนไม่น่าสนใจ 1.5) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุด คือ เนื้อหาสาระที่ก าหนดในหลักสูตร
ไม่เหมาะสม รองลงมา คือ ความไม่พร้อมของแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน การจัดสถานที่หรือโรง
ฝึกงานไม่เหมาะสม อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัยเพียงพอ การสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนไม่เหมาะสม ความไม่เพียงพอของวัสดุที่ใช้ในการฝึกงาน และสาขาวิชาที่เรียนมีความยุ่งยาก
เกินไป 1.6) ด้านสถานศึกษา พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากท่ีสุดคือ
ความเข้มงวดของกฎระเบียบข้อบังคับในสถานศึกษา รองลงมาคือ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ด้อยประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับผู้เรียนค่อนข้างน้อย 
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จรัญ ยินยอม (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการออกกลางคันของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2547 – 2549 พบว่า 1) ปัจจัยส่วนตัวจาก
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎระนครศรีอยุธยาที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2547 
– 2549 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก คือ เรื่อง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน มีปัญหาครอบครัว 
และไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน 2) ปัจจัยเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่ออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2547 - 2549 มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก คือ ค่าลงทะเบียนสูงเกินไป จากปัญหาค่าลงทะเบียนสูง
เกินไป ผู้วิจัยมีแนวคิดในการอภิปรายผลเป็นสองด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ปัญหาค่าลงทะเบียนสูงเกินไป
จะส่งผลกระทบกับผลการเรียนของนักศึกษาที่สถานภาพทางครอบครัวที่มีรายได้น้อย ส่งผลถึงระดับ
ที่ท าให้นักศึกษาต้องออกกลางคัน 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2547 - 2549  มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า ความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก คือ เรื่องหางานท ายาก และหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน จากปัญหานี้จะท าให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนอาจท าให้นักศึกษาออกกลางคัน
ได้ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยาที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2547 - 2549 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความคิดเห็น
ในระดับมาก คือ เรื่อง กระบวนการวัดผล ประเมินผล ไม่ได้มาตรฐาน วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละ
วิชาไม่ชัดเจน กิจกรรมในการเรียนการสอนไม่น่าในใจ และขาดสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

สรรค์ชัย  กิติยานันท์ (2554) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2551 - 2553 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออก
กลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 ชุด โดยใช้
หลักเกณฑ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดตัวแปรด้วยวิธีการเชิงนิรนัย น าแนวคิดจากทฤษฏีต่าง ๆ 
มาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพิสูจน์ตัวแปรเชิง
สหสัมพันธ์เพ่ือสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยหาค าตอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันด้วย LISREL เพ่ือใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับความเป็นอิสระระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จากผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่
ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ เรื่องผลการเรียน เข้าเรียนมาแล้ว
มีผลคะแนนไม่ดี ปัจจัยในล าดับรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมาก
ที่สุด ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่ทางครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัย
ย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ อาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยที่ปัจจัยย่อยท่ีส่งผลมากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการสอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยท่ีส่งผลมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการทะเลาะกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่
ส่งผลมากที่สุด ได้แก่  อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่ปัจจัย
ย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 2) 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกกลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญในเกือบทุกคู่ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนตัวของ
นักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมากที่สุด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคม และอันดับสามได้แก่ ปัจจัยส่วนตัวของ
นักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม  

วาสนา ด้วงเหมือน (2555) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน ใน
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของการออกกลางคันของนักศึกษาโดยจ าแนกตามสาขาและคณะ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่
ออกกลางคันในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.10 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 - 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.84 
ส่วนใหญ่อยู่คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.55 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 
21.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามล าดับ ก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
72.84 และประเภทสาขาวิชาที่เคยเรียนในสถานศึกษาเดิมส่วนใหญ่เป็นประเภทสายสามัญ คิดเป็น 
ร้อยละ 72.84 ผลการศึกษาสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน ด้านสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ออกกลางคัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้
นักศึกษาออกกลางคัน ในด้านสถานศึกษา โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ยกเว้นในเรื่องมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยู่ในแหล่งอบายมุข สถานบันเทิงและการทะเลาะวิวาท หรือมีความ
ขัดแย้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือนอกสถานศึกษา มีความคิดเห็นในระดับน้อย
และถ้าพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อพบว่า สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคันในสถานศึกษา 
เรื่อง สาขาวิชาที่เรียนยากเกินไป มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.27 และเรื่องมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยู่ในแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.44 
ด้านส่วนตัวนักศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ออกกลางคัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคันในด้านส่วนตัวนักศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ 
จ านวน 9 ข้อ โดยเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.65 อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เกือบ
ทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ยกเว้น ในเรื่องมีปัญหาชู้สาว อบายมุข หรือยาเสพติด และ
เรื่องการคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด และถ้า
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อพบว่า สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน ในด้านส่วนตัวนักศึกษา 
เรื่องมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เรียนน้อย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.02 และเรื่องมีปัญหา 
ชู้สาว อบายมุข หรือยาเสพติด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.10 ด้านสภาพครอบครัว แสดงว่า 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ออกกลางคัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท า
ให้นักศึกษาออกกลางคัน ในด้านสภาพครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ จ านวน 9 ข้อ โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.27 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับน้อย
ที่สุด และระดับปานกลาง ซึ่งมีพอ ๆ กัน ถ้าพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อพบว่า สาเหตุที่ท าให้
นักศึกษาออกกลางคัน ในด้านสภาพครอบครัว เรื่อง ครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องช่วยหารายได้ มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.59 และเรื่องครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เท่ากับ 1.96   
 ภุมริน  บุญทวี (2550) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ    
1) ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
ของนักศึกษาที่เป็นสาเหตุการออกกลางคัน ผู้วิจัยได้แบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่เคยออกกลางคัน จ านวน 8 ราย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 8 ราย และน าเสนอในรูปของกรณีศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์การ
ออกกลางคัน และผูใหขอมูลประกอบ ไดแก กลมุเพ่ือนของนักศึกษา ผูปกครองของนักศึกษา อาจารย
ที่ปรึกษาของนักศึกษา และอาจารยผูสอนที่รูจักนักศึกษา ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ ผู้วิจัยใช้ใน
การอธิบายประกอบการออกกลางคันของนักเรียนเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยทางครอบครัว มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาในโรงเรียนอาชี วะเอกชนอย่างมาก 
นักศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครองครัว สถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ความคาดหวังที่ครอบครัวมีต่อนักศึกษา การที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นและ
ไว้ใจลูกมีผลท าให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้การที่เพ่ือนและครูไม่เชื่อมั่นใน ตัว
นักศึกษาว่า มีความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิต การได้ยินหรือการตอกย้ าถึงความสามารถ
ดังกล่าวมีผลท าให้นักศึกษาท้อแท้ และไม่ต้องการความส าเร็จอีกต่อไป ส่วนพฤติกรรมทางสังคมที่
แสดงออกในกลุ่มนักศึกษา อาทิเช่น การเลียนแบบเพ่ือนในการอยู่หอพัก การเที่ยวกลางคืน ค่ านิยม
ในการคบเพ่ือนต่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจนกระทั่งน าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
การใช้ยาเสพติด การแสดงออกในทางที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น การเข้าร่วมแก๊งมอเตอร์ไซด์ การแต่ง
กายเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาพูดท่ีแสดงถึงความสนิทสนมกันภายในกลุ่ม การทะเลาะวิวาทกับกลุ่มอ่ืน ๆ 
พฤติกรรมเหล่านี้ท าให้นักศึกษาต้องออกกลางคัน และผู้วิจัยยังพบอีกว่า พฤติกรรมของนักศึกษาที่
แสดงออกมาเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากคนภายนอกให้หันมามองเห็นพลังของกลุ่ม เนื่องจากส่วนตัว
ของนักศึกษาไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง และครอบครัวไม่เห็นความส าคัญของเขา การเข้า
ร่วมกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาเหล่านี้ต้องการ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดู 
การขัดเกลาทางสังคมของพ่อแม่มีต่อนักศึกษาและปัญหาภายในครอบครัว เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดมากเกินไป หรือปล่อยปละละเลยมากเกินไป เป็นผลเสียต่อการสร้างตัวตนของนักศึกษาวัยรุ่น
ที่ต้องการต้นแบบที่เหมาะสมซึ่งพ่อแม่และสถาบันการศึกษาพึงให้ความส าคัญและท าให้ความเข้าใจ
อย่างมาก  

เชาวนี  แก้วมโน และอานันตยา  ศรีสมบัติ (2552) ได้ศึกษา เรื่อง ศึกษาสภาพการออก
กลางคันของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่ างปีการศึกษา 2551 – 2554 โดยมี
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วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2554  ตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ สถานภาพ(ผลการเรียน) ของนักศึกษา
จากสถาบันเดิม คณะ/สาขา และหลักสูตรของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ านวนทั้งสิ้น 2,267 
คน ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามากที่สุด คือ การจ าหน่าย เนื่องจากไม่
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากการเก็บข้อมูลได้จากการศึกษาเอกสาร และ
หลักฐานที่มีอยู่ภายในส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เท่านั้น จึงไม่สามารถหา
สาเหตุที่แท้จริงของนักศึกษาที่มีสถานภาพจ าหน่ายเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ได้มีการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ปกครองซึ่งสามารถ สรุปสาเหตุเพ่ิมเติม ดังนี้ 1) เมื่อ
นักศึกษาทราบว่า ไม่ได้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้ไม่มาเรียน เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่วนที่
ค้างอยู่ 2) ฐานะทางบ้านนักศึกษายากจน ท าให้ไม่มีเงินส าหรับค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน ถึงแม้จะจ่าย
ค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว 3) สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ 4) นักศึกษาติดทหาร 5) สอบเข้า
รับราชการต ารวจได้ 6) ไม่มีเพ่ือน 7) มีปัญหากับเพ่ือน 8) แต่งงาน มีครอบครัว 

พเยาว์ ดีใจ และคณะ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันตามความคิด
เห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 638 ชุด โดย
หลักเกณฑ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ มีการศึกษา แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า น ามาประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค่าสถิติ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-
test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนของนักศึกษา ที่มี
ผลต่อการออกกลางคันโดยภาพอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย มีสาเหตุม า
จากนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เรียนน้อย สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ า ขาด
การวางแผนการเรียนที่ดีและเบื่อหน่ายการเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปัญหาส่วนตัว มีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนด้านวิชาชีพและเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ได้สมัครใจ ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์ สอบและมี
ภาระรับผิดชอบครอบครัว ปัจจัยด้านสถาบัน มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เรียนล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริการและการอ านวยความสะดวกไม่
ทั่วถึงเพียงพอ ความปลอดภัยในสถานศึกษา เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ การจัดระบบดูและ
ช่วยเหลือผู้ด้อยประสิทธิภาพการบริหารและระเบียบวินัยที่เข้มงวด ความไม่เหมาะสมของอาคาร
เรียน ห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของสถานศึกษา กับผู้เรียนค่อนข้างน้อย นโยบายการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาไม่ชัดเจน เบื่อหน่ายการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมไม่
ส่งผลต่อการเรียนการสอน ค่าเล่าเรียนแพง นโยบายการรับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อการออกกลางคันใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงปัจจัยจากมากไปหาน้อย ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา แม่ต้องรับภาระคนเดียว ครอบครัวมีลูกหลายคน
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ต้องดูแล และผู้ปกครองมีอาชีพไม่แน่นอน ปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงปัจจัยมากไปหาน้อย มาจากสาเหตุการคมนาคมหรือการเดินทางไป
สะดวก การรับน้อง การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือน สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การ
ทะเลาะวิวาท หรือมีความขัดแย้งในสถานศึกษาและผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ
ส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะ
ที่ปัจจัยด้านสถาบันกับปัจจัยด้านสังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

บรรจง  โอฬาริ และคณะ (2546) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษา และการออก
กลางคันตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาสี่ด้าน คือ ปัจจัยเหตุผลส่วนตัว ปัจจัยด้าน
สถาบัน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และเพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกกลางคัน ด้านปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและครอบครัว และ
ปัจจัยด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคัน ความเห็นของ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและครอบครัวอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัจจัยด้านการ
เรียนและปัจจัยด้านบรรยากาศภายมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง นิสิตที่มีเพศ ประเภท       การ
คัดเลือกคณะ ผลการเรียนปัจจุบัน และผลการเรียนเฉลี่ยถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันไม่แตกต่างกัน ส่วนนิสิต     
ที่เลือกล าดับในการเข้าศึกษาต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคัน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการออกกลางคัน คือ นิสิตอาจออกกลางคัน เนื่องจากเห็นว่า ไม่ถนัดไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน 
และคิดว่าไม่เหมาะสมกับตนเอง พ้ืนฐานทางการเรียนเดิมไม่ดี สติปัญญาไม่ค่อยดีท าให้เรียนไม่ทัน
เพ่ือนและไม่รู้เรื่อง เนื้อหาที่เรียนค่อนข้างยากและมีเนื้อหามากเกินไป ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้และไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน อาจารย์ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลนิสิต ครอบครัวมีรายได้น้อย 
ฐานะไม่มั่นคงท าให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนได้ ครอบครัวเป็นห่วง ที่เรียน
ไกลบ้านจึงสนับสนุนให้เรียนใกล้บ้าน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยไม่ดีเงียบ
เหงาคับแคบ ไม่ร่มรื่น ไม่น่าเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เอ้ือต่อการ
เรียน 

วัชรี  ตระกูลงาม และคณะ (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและ
ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านนักศึกษา พบว่า การมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันมากที่สุด ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า ปัญหาค่าใช้จ่าย 
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มีผลกระทบน้อยที่ท าให้เกิดการออกกลางคันมากที่สุด ปัจจัยด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ปัจจัย
ย่อย ดังนี้ 1) อาจารย์ผู้สอน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันมากที่สุด ผู้สอนไม่มี
เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งให้งานมากเกินไปจนเกิดความท้อแท้ และผู้สอนเคร่งเครียด
เกินไป ท าให้ผู้เรียนไม่กล้าซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ 2) อาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มี
จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาและมีความรู้เรื่องบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาน้อย 3) สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการ พบว่า บุคลากรที่ให้บริการขาดมนุษยสัมพันธ์ ไม่ให้ความสะดวกในการขอใช้
บริการด้านต่าง ๆ  
 จากการศึกษาเอกสาร งานวิเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สาเหตุที่ท าให้นิสิต     
พ้นสภาพหรือออกกลางคัน ดังนี้ 
 1. ด้านผู้เรียน ได้แก่ ผลการเรียนหรือคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ถูกจ าหน่ายชื่อออกเพราะไม่มา
เข้าชั้นเรียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียน ขาดเรียนเกินก าหนด สาขาที่เลือกเรียนยากเกินไปไม่สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ ไม่ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อเนื่อง การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือน ขาด
ความเชื่อมั่นในตัวหลักสูตร 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ค่าลงทะเบียนสูงเกินไป หลักสูตรไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การวัดและประเมินผลไม่ได้มาตรฐาน  
 3. ด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน เจตคติ
ที่ไม่ดีต่อการสอน อาจารย์ไม่สามารถให้ค าแนะน าหรือให้แนวทางที่ดีได้  ขาดความเชื่อมั่นในตัว
อาจารย์ 
 4. ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม ได้แก่ ฐานะทางครอบครัวไม่ดีท าให้ไม่มีค่าลงทะเบียน 
ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว การช่วยครอบครัวหารายได้พิเศษจึงไม่มีเวลาเข้าเรียน 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 ครั้งนี้ เป็นการ
วิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ 
โดยการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระยะเวลาการศึกษา ประเภทของ
นิสิต และวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิต  พ้นสภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งประกอบด้วย 
ส าเร็จการศึกษา ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลา
การศึกษาเกินก าหนด ไม่ช าระค่าลงทะเบียน และเสียชีวิต ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 
 -  ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
 -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 -  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
  
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
                1. ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
                ผูว้ิเคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาปัญหา ก าหนดหัวข้อ ก าหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของข้อมูลที่จะใช้
ในการวิเคราะห์ 

1.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค
สมทบ ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จากระบบงานทะเบียนนิสิต 

1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
1.4 ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ

วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (comparative Techniques) 
1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.6  วิเคราะห์ข้อมูล 
1.7  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.8 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ที่ใช่ในการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ครั้งนี้ คือ ข้อมูล
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 754  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช่ในการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563 คือ ข้อมูล
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม ที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 202 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม ได้แก่ ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้มาจากการน า
ข้อมูลที่ดึงจากระบบงานทะเบียนนิสิตน ามาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ผูว้ิเคราะห์ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระยะเวลาการศึกษา ประเภท
ของนิสิต 
             2. ข้อมูลสาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งประกอบด้วย 
ส าเร็จการศึกษา ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลา
การศึกษาเกินก าหนด ไม่ช าระค่าลงทะเบียน และเสียชีวิต 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ 
                ผูว้ิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา 2561 – 2563  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตาม สถานภาพทั่วไป 
ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระยะเวลาการศึกษา ประเภทของนิสิต สถานภาพของนิสิต จ านวนนิสิตรับเข้า 
จ านวนนิสิตพ้นสภาพ และน าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ  
 2. ข้อมูลสาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยวิเคราะห์ข้อมูล
จ าแนกตามสาเหตุการพ้นสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษา ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก 
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คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ไม่ช าระค่าลงทะเบียน เสียชีวิต และ
น าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาวิเคราะห ์

 
 การวิ เคราะห์สถานภาพและสาเหตุการ พ้นสภาพของนิสิ ต  ระดับปริญญาตรี                
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ผู้วิเคราะห์
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 สถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา  2561 – 2563   
 ตอนที่ 2 สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา  2561 – 2563   
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา  2561 – 2563   
 
ตารางท่ี 1 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

สถานภาพนิสิต จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 315 41.77 
หญิง 439 58.23 

ประเภทของนิสิต   
ภาคปกติ 628 83.29 

       ภาคสมทบ 126 16.71 
               รวม 754  100.00 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีจ านวน 754 คน จ าแนก
ตามสถานภาพ ได้ดังนี้ เพศชาย จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77 เพศหญิง จ านวน 439 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.23 และจ าแนกตามประเภทของนิสิต ได้ดังนี้ ภาคปกติ จ านวน 628 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.29 ภาคสมทบ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 16.71  
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กราฟที่ 1 แสดงเพศของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 
 

 
 
กราฟที่ 2 แสดงประเภทของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

  
 
 

41.77%

58.23%

รอ้ยละของจ ำนวนนิสิต จ ำแนกตำมเพศ

ชำย

หญิง

83.29%

16.71%

รอ้ยละของจ ำนวนนิสิต จ ำแนกตำมประเภทของนิสิต

ภำคปกติ

ภำคสมทบ
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ตารางท่ี 2 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามเพศ 
 

ปีการศึกษา 
 เพศ 

รวม 
 ชาย หญิง 

2561 
จ านวน 100 68 168 
ร้อยละ 59.52 40.48 100.00 

2562 
จ านวน 77 167 244 
ร้อยละ 31.56 68.44 100.00 

2563 
จ านวน 138 204 342 
ร้อยละ 40.35 59.65 100.00 

รวม จ านวน 315 439 754 
 ร้อยละ 41.77 58.23 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงว่า นิสิตปีการศึกษา 2561 – 2563  มีจ านวน 754 คน จ าแนกเป็น
เพศชาย จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77 และนิสิตเพศหญิง จ านวน 439 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.23 จ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 168 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.52 และนิสิตเพศหญิง จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48 
             ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 244 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.56 และนิสิตเพศหญิง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 68.44 
             ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 342 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.35 และนิสิตเพศหญิง จ านวน  204 คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 
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กราฟที่ 3 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามเพศ 
 

 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 

 

ปีการศึกษา 
 ประเภทของนิสิต 

รวม 
 ภาคปกติ ภาคสมทบ 

2561 
จ านวน 103 65 168 
ร้อยละ 61.31 38.69 100.00 

2562 
จ านวน 215 29 244 
ร้อยละ 88.11 11.89 100.00 

2563 
จ านวน 312 30 342 
ร้อยละ 91.23 8.77 100.00 

รวม จ านวน 630 124 754 
 ร้อยละ 83.55 16.45 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงว่า นิสิตปีการศึกษา 2561 – 2563  มีจ านวน 754 คน จ าแนกตาม
ประเภทของนิสิต ภาคปกติ จ านวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 83.55 และภาคสมทบ จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.45จ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี้ 
 นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 168 คน จ าแนกตามประเภทของนิสิต ภาค
ปกต ิจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 61.31 และภาคสมทบ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69 
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 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 244 คน จ าแนกตามประเภทของนิสิต ภาคปกติ จ านวน 215 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.11 และภาคสมทบ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 
 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 342  คน จ าแนกตามประเภทของนิสิต ภาคปกติ จ านวน 312 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 และภาคสมทบ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77 
  
กราฟที่ 4 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
 

 
 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามสถานภาพของนิสิต 

 
สถานภาพของนิสิต จ านวน (คน) ร้อยละ 

ก าลังศึกษา 550 72.94 
รักษาสภาพการเป็นนิสิต 2 0.27 
ส าเร็จการศึกษา 118 15.65 
ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 15 1.99 
ลาออก 7 0.93 
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 1 0.13 
ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 0 0.00 
ไมช่ าระค่าลงทะเบียน 61 8.09 
เสียชีวิต 0 0.00 

รวม 754 100 
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 จากตารางที่ 4 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีจ านวน 754 คน
จ าแนกตามสถานภาพได้ ดังนี้ นิสิตก าลังศึกษา จ านวน 550 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94 คน  ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 นิสิตส าเร็จการศึกษา จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.65 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 ลาออก จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 รักษาสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13     
 
 
กราฟที่ 5 สถานภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2551 – 2554  
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ตารางที่ 5 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมภิาคของนิสิต 
 

ภูมิภาค  
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
รวม 

ภาคใต ้ จ านวน 162 236 334 732 
ร้อยละ 97.01 96.72 97.38 97.08 

ภาคกลาง จ านวน 3 4 5 12 
ร้อยละ 1.80 1.64 1.46 1.59 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน 2 4 4 10 
ร้อยละ 1.20 1.64 1.17 1.33 

รวม 
จ านวน 167 244 343 754 
ร้อยละ 100 100 100 100 

  
 จากตารางที่ 5 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีจ านวน 754 คน
จ าแนกตามภูมิภาคที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ ภาคใต้ จ านวน 730 คน คิดเป็นร้อยละ 97.08   ภาค
กลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.33 จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตที่อยู่ภาคใต้ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 97.01   ภาคกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20   
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตที่อยู่ภาคใต้ จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 96.72   ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ  4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64  
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตที่อยู่ภาคใต้ จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 97.38  ภาคกลาง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17   
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กราฟที่ 6 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิภาคของนิสิต 
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ตารางที่ 6 จ านวนนิสิตตามภูมภิาค ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
  

ภูมิล าเนา  
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาคใต ้ จ านวน 100 62 209 27 304 30 732 
ร้อยละ 98.04 95.38 97.21 93.10 98.06 90.91 97.08 

ภาคกลาง จ านวน 2 1 4 0 4 1 12 
ร้อยละ 1.96 1.54 1.86 0.00 1.29 3.03 1.59 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน 0 2 2 2 2 2 10 
ร้อยละ 0.00 3.08 0.93 6.90 0.65 6.06 1.33 

รวม 
จ านวน 102 65 215 29 310 33 754 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีจ านวน 754 คน
จ าแนกตามภูมิภาคของนิสิตได้ ดังนี้ นิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 97.08   
ภาคกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.33 จ าแนกตามปีการศึกษาและประเภทของนิสิตได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ นิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.04  ภาคกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96  
  นิสิตภาคสมทบ มีนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.38   ภาคกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.08  
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตภาคปกติ มีนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.21   ภาคกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.93   
 นิสิตภาคสมทบ มีนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.10   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตภาคปกติ มีนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.06  ภาคกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.65  
 นิสิตภาคสมทบ มีนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคใต้ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.91   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06  และภาคกลาง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.03 
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กราฟที่ 7 จ านวนนิสิตตามภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
 

 
 
 
กราฟที่ 8 จ านวนนิสิตตามภูมิภาค ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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กราฟที่ 9 จ านวนนิสิตตามภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละนิสิตภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนาของนิสิต 
 

จังหวัด  
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
รวม 

สงขลา จ านวน 75 105 129 309 
ร้อยละ 46.30 44.49 38.62 42.21 

สตูล จ านวน 16 11 15 42 
ร้อยละ 9.88 4.66 4.49 5.74 

ตรัง จ านวน 14 33 50 97 
ร้อยละ 8.64 13.98 14.97 13.25 

กระบี ่ จ านวน 10 8 11 29 
 ร้อยละ 6.17 3.39 3.29 3.96 

พัทลุง จ านวน 18 24 52 94 
 ร้อยละ 11.11 10.17 15.57 12.84 

นครศรีธรรมราช จ านวน 8 21 18 47 
 ร้อยละ 4.94 8.90 5.39 6.42 

ยะลา จ านวน 10 13 17 40 
 ร้อยละ 6.17 5.51 5.09 5.46 

ปัตตาน ี จ านวน 5 8 13 26 
 ร้อยละ 3.09 3.39 3.89 3.55 

นราธิวาส จ านวน 4 5 18 27 
 ร้อยละ 2.47 2.12 5.39 3.69 

สุราษฎร์ธาน ี จ านวน 0 6 3 9 
 ร้อยละ 0.00 2.54 0.90 1.23 

พังงา จ านวน 1 1 3 5 
 ร้อยละ 0.62 0.42 0.90 0.68 

ชุมพร จ านวน 0 1 2 3 
 ร้อยละ 0.00 0.42 0.60 0.41 

ภูเก็ต จ านวน 0 0 3 3 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.90 0.41 

ระนอง จ านวน 1 0 0 1 
 ร้อยละ 0.62 0.00 0.00 0.14 

รวม 
จ านวน 162 236 334 732 
ร้อยละ 100 100 100 100 

  
 จากตารางที่ 7 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้
จ านวน 732 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ จังหวัดสงขลา จ านวน 309 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.21  จังหวัดตรัง จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 จังหวัดพัทลุง จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.84 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 จังหวัดสตูล 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 จังหวัดยะลา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46 จังหวัดกระบี่ 
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จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.55 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 
จังหวัดพังงา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 จังหวัดชุมพรและภูเก็ต จังหวัดละ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.41 และจังหวัดระนอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.30 รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 จังหวัดสตูล จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 จังหวัดตรัง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 จังหวัดกระบี่ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 จังหวัดยะลา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 จังหวัดปัตตานี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09  จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 จังหวัดพังงา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 และ
จงัหวัดระนอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.49 รองลงมาคือ จังหวัดตรัง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98 จังหวัดพัทลุง จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 จังหวัด
ยะลา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 จังหวัดสตูล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 จังหวัด
กระบี่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 จังหวัดปัตตานี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54  จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12  
จังหวัดพังงา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 และจังหวัดชุมพร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.62 รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 จังหวัดตรัง จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.97 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 จังหวัดสูตล จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.89 จังหวัดกระบี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 จังหวัดพังงา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.90 จังหวัดภูเก็ต จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 และจังหวัดชุมพร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.60 
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กราฟที่ 10 จ านวนนิสิตภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนาของนิสิต 
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ตารางที่ 8 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
  

จังหวัด  
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

สงขลา จ านวน 41 34 88 17 111 18 309 
ร้อยละ 41.00 54.84 42.11 62.96 36.51 60.00 42.21 

สตูล จ านวน 12 4 10 1 15 0 42 
ร้อยละ 12.00 6.45 4.78 3.70 4.93 0.00 5.74 

ตรัง จ านวน 10 4 32 1 49 1 97 
ร้อยละ 10.00 6.45 15.31 3.70 16.12 3.33 13.25 

กระบี ่ จ านวน 9 1 8 0 11 0 29 
 ร้อยละ 9.00 1.61 3.83 0.00 3.62 0.00 3.96 

พัทลุง จ านวน 8 10 23 1 50 2 94 
 ร้อยละ 8.00 16.13 11.00 3.70 16.45 6.67 12.84 

นครศรีธรรมราช จ านวน 6 2 19 2 13 5 47 
 ร้อยละ 6.00 3.23 9.09 7.41 4.28 16.67 6.42 

ยะลา จ านวน 6 4 11 2 17 0 40 
 ร้อยละ 6.00 6.45 5.26 7.41 5.59 0.00 5.46 

ปัตตาน ี จ านวน 4 1 6 2 13 0 26 
 ร้อยละ 4.00 1.61 2.87 7.41 4.28 0.00 3.55 

นราธิวาส จ านวน 4 0 4 1 14 4 27 
 ร้อยละ 4.00 0.00 1.91 3.70 4.61 13.33 3.69 

สุราษฎร์ธาน ี จ านวน 0 0 6 0 3 0 9 
 ร้อยละ 0.00 0.00 2.87 0.00 0.99 0.00 1.23 

พังงา จ านวน 0 1 1 0 3 0 5 
 ร้อยละ 0.00 1.61 0.48 0.00 0.99 0.00 0.68 

ชุมพร จ านวน 0 0 1 0 2 0 3 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.48 0.00 0.66 0.00 0.41 

ภูเก็ต จ านวน 0 0 0 0 3 0 3 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.41 

ระนอง จ านวน 0 1 0 0 0 0 1 
 ร้อยละ 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 

รวม 
จ านวน 100 62 209 27 304 30 732 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้
จ านวน 732 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ จังหวัดสงขลา จ านวน 309 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.21  จังหวัดตรัง จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 จังหวัดพัทลุง จ านวน 94 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 12.84 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 จังหวัดสตูล 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 จังหวัดยะลา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46 จังหวัดกระบี่ 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.55 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 
จังหวัดพังงา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 จังหวัดชุมพรและภูเก็ต จังหวัดละ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.41 และจังหวัดระนอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 จ าแนกตามปีการศึกษาและประเภท
ของนิสิตได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 จังหวัดตรัง 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 จังหวัดกระบี่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 จังหวัดยะลา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 จังหวัดปัตตานี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.00 และ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  
  นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 จังหวัด
สตูล จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 จังหวัดตรัง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 จังหวัดยะลา 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 และ
จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61  
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตภาคปกติ มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาคือ จังหวัดตรัง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  
จังหวัดยะลา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 จังหวัดสตูล จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78
จังหวัดกระบี่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83 จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.91  และ จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 
 นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70   
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.51 รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 จังหวัด
ตรัง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12 จังหวัดยะลา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 จังหวัด
สตูล จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.93 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.61 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 จังหวัดปัตตานี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.28 จังหวัดกระบี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงาและ 
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จังหวัดภูเก็ต จังหวัดละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 และจังหวัดชุมพร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.66     
 นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสงขลา มากที่สุด จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.67 และจังหวัดตรัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
 
กราฟที่ 11 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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กราฟที่ 12 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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ชดุขอ้มลู 2 ชดุขอ้มลู 1
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กราฟที่ 13 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
 

 
 
ตารางที่ 9 จ านวนนิสิตภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนาของนิสิต 
 

จังหวัด  
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
รวม 

นนทบุรี จ านวน 1 0 0 1 
ร้อยละ 33.33 0.00 0.00 8.33 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 4 4 9 
ร้อยละ 33.33 100.00 80.00 75.00 

สุพรรณบุร ี จ านวน 1 0 0 1 
ร้อยละ 33.33 0.00 0.00 8.33 

สมุทรปราการ จ านวน 0 0 1 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 20.00 8.33 

รวม 
จ านวน 3 4 5 12 
ร้อยละ 100 100 100 100 
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 จากตารางที่ 9 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
กลาง จ านวน 12 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33    
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร มากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 100.00   
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 
กราฟที่ 14 จ านวนนิสิตภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนาของนิสิต 
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ตารางที่ 10 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคกลาง ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามประเภทของ
นิสิต 
  

ภูมิล าเนา  
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

นนทบุรี จ านวน 1 0 0 0 0 0 1 
ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 0 4 0 3 1 9 
ร้อยละ 50.00 0.00 100.00 0.00 75.00 100.00 75.00 

สุพรรณบุร ี จ านวน 0 1 0 0 0 0 1 
ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 

สมุทรปราการ จ านวน 0 0 0 0 1 0 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 8.33 

รวม 
จ านวน 2 1 4 0 4 1 12 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

 
 จากตารางที่ 10 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
กลาง จ านวน 12 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  จ าแนกตามปีการศึกษาและประเภทของนิสิตได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
  นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00     
 นิสิตภาคสมทบ ไมมี่นิสิตที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง  
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร มากที่สุด จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00   
 นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
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กราฟที่ 15 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
 

 
 
กราฟที่ 16 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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คอลมัน1์ ภำคสมทบ ภำคปกติ
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กราฟที่ 17 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคกลาง ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเภทของนิสิต 
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ตารางที่ 11 จ านวนนิสิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนา
ของนิสิต 

 

จังหวัด  
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
รวม 

สุรินทร ์
จ านวน 0 1 1 2 
ร้อยละ 0.00 25.00 25.00 20.00 

บุรีรัมย ์
จ านวน 1 1 0 2 
ร้อยละ 50.00 25.00 0.00 20.00 

บึงกาฬ 
จ านวน 0 0 1 1 
ร้อยละ 0.00 0.00 25.00 10.00 

กาฬสินธุ ์ จ านวน 0 0 1 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 25.00 10.00 

ร้อยเอ็ด จ านวน 1 0 0 1 
 ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 10.00 

นครราชสมีา จ านวน 0 1 0 1 
 ร้อยละ 0.00 25.00 0.00 10.00 

หนองคาย จ านวน 0 1 0 1 
 ร้อยละ 0.00 25.00 0.00 10.00 

อุบลราชธาน ี จ านวน 0 0 1 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 25.00 10.00 

รวม 
จ านวน 2 4 4 10 
ร้อยละ 100 100 100 100 

  
 จากตารางที่ 11 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย์
และ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดละ 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00      
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดหนองคาย จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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กราฟที่ 18 จ านวนนิสิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามภูมิล าเนา
ของนิสิต 
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ตารางที่ 12 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนก
ตามประเภทของนิสิต 

  

ภูมิล าเนา  
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
สมทบ 

สุรินทร ์
จ านวน 0 0 1 0 0 1 2 
ร้อยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 20.00 

บุรีรัมย ์
จ านวน 0 1 1 0 0 0 2 
ร้อยละ 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20.00 

บึงกาฬ 
จ านวน 0 0 0 0 1 0 1 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 10.00 

กาฬสินธุ ์ จ านวน 0 0 0 0 1 0 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 10.00 

ร้อยเอ็ด จ านวน 0 1 0 0 0 0 1 
 ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

นครราชสมีา จ านวน 0 0 0 1 0 0 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 10.00 

หนองคาย จ านวน 0 0 0 1 0 0 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 10.00 

อุบลราชธาน ี จ านวน 0 0 0 0 0 1 1 
 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 10.00 

รวม 
จ านวน 0 2 2 2 2 2 10 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

 
 จากตารางที่ 12 แสดงว่า นิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 คน จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ของนิสิตได้ ดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย์
และ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  จ าแนกตามปีการศึกษาและประเภทของนิสิตได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ ไม่มีนิสิตที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
หนองคาย จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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 ปีการศึกษา 2563 นิสิตภาคปกติ นิสิตมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 นิสิตภาคสมทบ นิสิตมีภูมิล า เนาอยู่จั งหวัดสุรินทร์และจั งหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
กราฟที่ 19 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตาม

ประเภทของนิสิต 
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กราฟที่ 20 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตาม
ประเภทของนิสิต 

 

 
 
กราฟที่ 21 จ านวนนิสิตตามภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตาม

ประเภทของนิสิต 
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ตารางท่ี 13 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามประเภทนิสิต 
 

ปีการศึกษา พ้นสภาพ ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม 

2561 
จ านวน 99 54 153 
ร้อยละ 64.71 35.29 100 

2562 
จ านวน 20 5 25 
ร้อยละ 80.00 20.00 100 

2563 
จ านวน 16 8 24 
ร้อยละ 66.67 33.33 100 

รวม 
จ านวน 135 67 202 
ร้อยละ 66.83 33.17 100 

 
 จากตารางที่ 13 แสดงว่า นิสิตที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 - 2563 มีจ านวน 202 คน  
นิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 นิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้ ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิต พ้นสภาพ จ านวน 153 คน แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.29  
 ปีการศึกษา 2562 นิสิต พ้นสภาพ จ านวน 25 คน แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 
 ปีการศึกษา 2563 นิสิต พ้นสภาพ จ านวน 24 คน แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 
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กราฟที่ 22 แสดงจ านวนนิสิตพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามประเภทนิสิต 
 

 
 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนนิสิตที่รับเข้าและพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามประเภทนิสิต 
 

ปีการศึกษา 
รับเข้า/

พ้นสภาพ 
ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม 

รับเข้า พ้นสภาพ รับเข้า พ้นสภาพ รับเข้า พ้นสภาพ 

2561 
จ านวน 103 99 65 54 168 153 
ร้อยละ 13.66 49.01 8.62 26.73 22.28 75.74 

2562 
จ านวน 215 20 29 5 244 25 
ร้อยละ 28.51 9.90 3.85 2.48 32.36 12.38 

2563 
จ านวน 309 16 33 8 342 24 
ร้อยละ 40.98 7.92 4.38 3.96 45.36 11.88 

รวม 
จ านวน 627 135 127 67 754 202 
ร้อยละ 83.16 66.83 16.84 33.17 100 100 

  
 จากตารางที่ 14 แสดงว่า นิสิตรับเข้า ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ านวน 754 คน และพ้น
สภาพ จ านวน 202 คน นิสิตภาคปกติ  มีจ านวนรับเข้าและพ้นสภาพมากที่สุด คือ รับเข้า จ านวน 
627 คน คิดเป็นร้อยละ 83.16 พ้นสภาพ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 รองลงมา คือ นิสิต
ภาคสมทบ รับเข้า จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84 พ้นสภาพ จ านวน 67คน คิดเป็นร้อยละ 
33.17  เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษาและประเภาทนิสิต จ าแนก ได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ รับเข้า จ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.66 พ้นสภาพ 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.01 และนิสิตภาคสมทบ รับเข้า จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
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8.62  พ้นสภาพ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73 รวมนิสิตรับเข้าทั้งสิ้น จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.28 พ้นสภาพทั้งสิ้น จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 75.74 
 ปีการศึกษา 2562 นิสิตภาคปกติ รับเข้า จ านวน 215 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.51 พ้นสภาพ 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และนิสิตภาคสมทบ รับเข้า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85  
พ้นสภาพ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 รวมนิสิตรับเข้าทั้งสิ้น จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.36 พ้นสภาพทั้งสิ้น จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 
 ปีการศึกษา 2563 นิสิตภาคปกติ รับเข้า จ านวน 309 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.98 พ้นสภาพ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 และนิสิตภาคสมทบ รับเข้า จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38  
พ้นสภาพ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 รวมนิสิตรับเข้าทั้งสิ้น จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.36 พ้นสภาพทั้งสิ้น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 
  
 
กราฟที่ 23 แสดงจ านวนนิสิตภาคปกติ ที่รับเข้าและพ้นสภาพ จ าแนกตามปีการศึกษา 2561 - 2563  
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กราฟที่ 24 แสดงจ านวนนิสิตภาคสมทบ ที่รับเข้าและพ้นสภาพ จ าแนกตามปีการศึกษา 2561 – 
2563 

 

 
 
 
ตอนที่ 2 สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา  2561 – 2563   
 
ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต จ าแนกตามปีการศึกษา 2561-

2563 
 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มาราย 
งานตัว 
เป็นนิสิต 

ลา 
ออก 

คะแนน
เฉลี่ย

สะสมไม่
ถึงเกณฑ ์

ระยะ 
เวลา

การศึกษา 
เกิน

ก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

2561 153 
จ านวน 118 5 2 0 0 28 0 
ร้อยละ 77.12 3.27 1.31 0.00 0.00 18.30 0.00 

2562 25 
จ านวน 0 7 2 0 0 16 0 
ร้อยละ 0.00 28.00 8.00 0.00 0.00 64.00 0.00 

2563 24 
จ านวน 0 3 3 1 0 17 0 
ร้อยละ 0.00 12.50 12.50 4.17 0.00 70.83 0.00 

รวม 202 
จ านวน 118 15 7 1 0 61 0 
ร้อยละ 58.42 7.43 3.47 0.50 0.00 30.20 0.00 
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 จากตารางที่ 15 แสดงว่า สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 
– 2563 ส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา รองลงมาคือ พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เมื่อจ าแนกตามปี
การศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 77.12 ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.30 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 ลาออก จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.31 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกิน
ก าหนดและเสียชีวิต  
 ปีการศึกษา 2562 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 ลาออก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจากส าเร็จ
การศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 
 ปีการศึกษา 2563 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 ลาออก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจาก ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาศึกษาเกิน
ก าหนดและเสียชีวิต 
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กราฟที่ 25 แสดงร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต จ าแนกตามปีการศึกษา 2561-2563  
 

 
 
 
ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนก

ตามประเภทนิสิต 
 

ประเภท
นิสิต 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มาราย 
งานตัว 
เป็นนิสิต 

ลา 
ออก 

คะแนน
เฉลี่ย

สะสมไม่
ถึงเกณฑ ์

ระยะ 
เวลา

การศึกษา 
เกิน

ก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

ภาคปกต ิ 135 
จ านวน 88 11 7 1 0 28 0 
ร้อยละ 65.19 8.15 5.19 0.74 0.00 20.74 0.00 

ภาคสมทบ 67 
จ านวน 30 4 0 0 0 33 0 
ร้อยละ 44.78 5.97 0.00 0.00 0.00 49.25 0.00 

รวม 202 
จ านวน 118 15 7 1 0 61 0 
ร้อยละ 58.42 7.43 3.47 0.50 0.00 30.20 0.00 

 
 จากตารางที่ 16 แสดงว่า สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 
– 2563 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
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เสยีชีวิต ไม่ช  ำระค่ำลงทะเบยีน ระยะเวลำศกึษำเกินก ำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึเกณฑ ์

ลำออก ไม่มำรำยงำนตวัเป็นนิสติ ส ำเร็จกำรศกึษำ
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58.42 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 58.42 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.50 ลาออก จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 3.47 เมื่อจ าแนกตามประเภทนิสิต จ าแนกได้ดังนี้ 
 ภาคปกติ สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 65.19 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.74  ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ลาออก จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.19 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ 
เนื่องจากระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 
 ภาคสมทบ สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.78  ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ 
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 
 
 
กราฟที่ 26 ร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามประเภท

นิสิต 
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ระยะเวลำศกึษำเกินก ำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึเกณฑ์ ลำออก ไม่มำรำยงำนตวัเป็นนิสติ ส ำเร็จกำรศกึษำ
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ตารางที่ 17 จ านวน และร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ภาคปกติ จ าแนกตามปีการศึกษา 
2561-2563 

 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มาราย 
งานตัว 
เป็นนิสิต 

ลา 
ออก 

คะแนน
เฉลี่ย

สะสมไม่
ถึงเกณฑ ์

ระยะ 
เวลา

การศึกษา 
เกิน

ก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

2561 99 
จ านวน 88 3 2 0 0 6 0 
ร้อยละ 88.89 3.03 2.02 0.00 0.00 6.06 0.00 

2562 20 
จ านวน 0 5 2 0 0 13 0 
ร้อยละ 0.00 25.00 10.00 0.00 0.00 65.00 0.00 

2563 16 
จ านวน 0 3 3 1 0 9 0 
ร้อยละ 0.00 18.75 18.75 33.33 0.00 56.25 0.00 

รวม 135 
จ านวน 88 11 7 1 0 28 0 

ร้อยละ 65.19 8.15 5.19 9.09 0.00 20.74 0.00 

 
 จากตารางที่ 17 แสดงว่า สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  ภาคปกติ ปี
การศึกษา 2561 – 2563 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.19 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74 ไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิต จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ลาออก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.06 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ลาออก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.02 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนด
และเสียชีวิต  
 ปีการศึกษา 2562 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ลาออก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจากส าเร็จ
การศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 
 ปีการศึกษา 2563 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.75 ลาออก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจาก ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาศึกษาเกิน 
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กราฟที่ 27 แสดงร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ภาคปกติ จ าแนกตามปีการศึกษา 2561-
2563  

 

 
 
 
ตารางท่ี 18 จ านวน และร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ภาคสมทบ จ าแนกตามปีการศึกษา 

2561-2563 
 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มาราย 
งานตัว 
เป็นนิสิต 

ลา 
ออก 

คะแนน
เฉลี่ย

สะสมไม่
ถึงเกณฑ ์

ระยะ 
เวลา

การศึกษา 
เกิน

ก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

2561 54 
จ านวน 30 2 0 0 0 22 0 
ร้อยละ 55.56 3.70 0.00 0.00 0.00 40.74 0.00 

2562 5 
จ านวน 0 2 0 0 0 3 0 
ร้อยละ 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 

2563 8 
จ านวน 0 0 0 0 0 8 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

รวม 67 
จ านวน 30 4 0 0 0 33 0 
ร้อยละ 44.78 5.97 0.00 0.00 0.00 49.25 0.00 
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ลำออก ไม่มำรำยงำนตวัเป็นนิสติ ส ำเร็จกำรศกึษำ
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 จากตารางที่ 18 แสดงว่า สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปี
การศึกษา 2561 – 2563 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.74 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ 
เนื่องจาก ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต  
 ปีการศึกษา 2562 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจากส าเร็จการศึกษา ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 
 ปีการศึกษา 2563 สาเหตุการพ้นสภาพ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไม่มีนิสิตพ้นสภาพ เนื่องจาก ส าเร็จการศึกษา ไม่
มารายงานตัวเป็นนิสิต ลาออก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ระยะเวลาศึกษาเกินก าหนดและ
เสียชีวิต 
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กราฟที่ 28 แสดงร้อยละของสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ภาคสมทบ จ าแนกตามปีการศึกษา 
2561-2563  

 

 
 
 
ตารางที่ 19  จ านวน และร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตาม

ลักษณะการพ้นสภาพ   
  

จ านวนพ้น
สภาพตามเพศ 

 

ลักษณะการพ้นสภาพ 
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มา
รายงานตัว
เป็นนิสิต 

ลาออก คะแนน
เฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ ์

ระยะเวลา
การศึกษา
เกินก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

ชาย 
 

120 จ านวน 52 10 4 0 0 54 0 
 ร้อยละ 43.33 8.33 3.33 0.00 0.00 45.00 0.00 

หญิง 
 

82 จ านวน 66 5 3 1 0 7 0 
 ร้อยละ 80.49 6.10 3.66 1.22 0.00 8.54 0.00 

รวม 202 จ านวน 118 15 7 1 0 61 0 
  ร้อยละ 58.42 7.43 3.47 0.50 0.00 30.20 0.00 
 
 จากตารางที่  19 แสดงว่าการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม เป็นนิสิตเพศชาย 
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120 คน เพศหญิง 82 คน นิสิตเพศชายส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ไม่มา
รายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ลาออก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
และนิสิตเพศหญิงส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 80.49 
ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 5 คน คิดเป้นร้อย
ละ 6.10 ลาออก จ านวน 3 คน คิดเป้นร้อยละ 6.10  และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 
คน คิดเป้นร้อยละ 1.22  
  
กราฟที่ 29 แสดงร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามลักษณะ

การพ้นสภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ชำย

หญิง

43.33

80.49

8.33

6.1

3.33

3.66

0

1.22

0

0

45

8.54

0

0

เสยีชีวิต ไม่ช  ำระค่ำลงทะเบยีน ระยะเวลำศกึษำเกินก ำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึเกณฑ ์
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ตารางที่ 20  จ านวน และร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 
จ าแนกตามลักษณะการพ้นสภาพ   

 

จ านวนพ้น
สภาพตามเพศ 

 

ลักษณะการพ้นสภาพ 
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มา
รายงานตัว
เป็นนิสิต 

ลาออก คะแนน
เฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ ์

ระยะเวลา
การศึกษา
เกินก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

ชาย 
 

61 จ านวน 29 6 4 0 0 22 0 
 ร้อยละ 47.54 9.84 6.56 0.00 0.00 36.07 0.00 

หญิง 
 

74 จ านวน 59 5 3 1 0 6 0 
 ร้อยละ 79.73 6.76 4.05 1.35 0.00 8.11 0.00 

รวม 135 จ านวน 88 11 7 1 0 28 0 
  ร้อยละ 65.19 8.15 5.19 0.74 0.00 20.74 0.00 
 
 จากตารางที่  20 แสดงว่า การพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ จ านวน 
135 คน เป็นนิสิตเพศชาย 61 คน เพศหญิง 74 คน นิสิตภาคปกติ ส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 65.19 รองลงมา คือ ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.74 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ลาออก จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 และ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74เมื่อ
จ าแนกเพศตามลักษณะการพ้นสภาพ จ าแนกได้ดังนี้ 
 นิสิตเพศชาย ส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจาก ส าเร็จการศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.54 รองลงมา คือ ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 ไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิต จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 ลาออก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56  
 นิสิตเพศหญิงส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.73 ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 5 คน คิด
เป้นร้อยละ 6.76 ลาออก จ านวน 3 คน คิดเป้นร้อยละ 4.05 และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
จ านวน 1 คน คิดเป้นร้อยละ 1.35   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563 65 

กราฟที่ 30 แสดงร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนก
ตามลักษณะการพ้นสภาพ 

 

 
 
ตารางที่ 21  จ านวน และร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 

จ าแนกตามลักษณะการพ้นสภาพ   
 

จ านวนพ้น
สภาพตามเพศ 

 

ลักษณะการพ้นสภาพ 
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ไม่มา
รายงานตัว
เป็นนิสิต 

ลาออก คะแนน
เฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ ์

ระยะเวลา
การศึกษา
เกินก าหนด 

ไม่ช าระ
ค่าลง 

ทะเบียน 

เสีย 
ชีวิต 

ชาย 
 

59 จ านวน 23 4 0 0 0 32 0 
 ร้อยละ 38.98 6.78 0.00 0.00 0.00 54.24 0.00 

หญิง 
 

8 จ านวน 7 0 0 0 0 1 0 
 ร้อยละ 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 

รวม 67 จ านวน 30 4 0 0 0 33 0 
  ร้อยละ 44.78 5.97 0.00 0.00 0.00 49.25 0.00 
 
 จากตารางที่  21 แสดงว่า การพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ 
จ านวน 67 คน เป็นนิสิตเพศชาย 59 คน เพศหญิง 8 คน นิสิตภาคปกติ ส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจาก
ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 เมื่อ
จ าแนกเพศตามลักษณะการพ้นสภาพ จ าแนกได้ดังนี้ 
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ลำออก ไม่มำรำยงำนตวัเป็นนิสติ ส ำเร็จกำรศกึษำ
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 นิสิตเพศชาย ส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจาก ไม่ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.24 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98 ไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78  
 นิสิตเพศหญิงส่วนใหญ่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50 ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
   
กราฟที่ 31  แสดงร้อยละของนิสิตเพศชาย เพศหญิง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนก

ตามลักษณะการพ้นสภาพ   
 

 
 
 
ตารางท่ี 22  จ านวน และร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามเพศ 
 

จ านวนพ้นสภาพ 
ตามเพศ 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ชาย 123 86 19 18 
  69.92 15.45 14.63 

หญิง 83 71 6 6 
  85.54 7.23 7.23 

รวม 206 157 25 24 
  76.21 12.14 11.65 
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 จากตารางที่  22 แสดงว่า การพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ าแนกตามเพศ 
ได้ดังนี ้ 
 เพศชาย จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 123 คน 
 ปีการศึกษา 2561  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 69.92 
 ปีการศึกษา 2562  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.45 
 ปีการศึกษา 2563  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
 เพศหญิง จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 206 คน 
 ปีการศึกษา 2561  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 85.54 
 ปีการศึกษา 2562  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 
 ปีการศึกษา 2563  จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 
 
 
กราฟที่ 32  แสดงร้อยละของของนิสิตที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามเพศ 
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กราฟที่ 33  แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มของของนิสิตที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนก
ตามเพศ 

 

 
 
 
ตารางที่ 23 จ านวน และร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จ

การศึกษา 
 

 
ปีการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคสมทบ 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิต
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิต
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 

2561 103 88 85.44 65 30 46.15 
2562 215 0 0.00 29 0 0.00 
2563 309 0 0.00 33 0 0.00 
รวม 627 88 14.04 127 30 23.62 

 
 จากตารางที่ 23 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ที่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา เมื่อ
จ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 นิสิตภาคปกติ จ านวนนิสิตรับเข้า 103 คน ส าเร็จการศึกษา 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.44 และนิสิตภาคสมทบ จ านวนนิสิตรับเข้า 65 คน ส าเร็จการศึกษา 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 
 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา  
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กราฟที่ 34 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา   
 

 
 
 
ตารางท่ี 24 จ านวน และร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563  ทีไ่ด้งานท าภายหลังจากส าเร็จ

การศึกษา 
 

 
ปี

การศึกษา 

ภาคปกติ ภาคสมทบ 
จ านวนนิสิต

ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้
งานท าภายหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ จ านวนนิสิต
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้
งานท าภายหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 

2561 88 10 11.36 30 30 100.00 
2562 0 0 0.00 0 0 0.00 
2563 0 0 0.00 0 0 0.00 
รวม 88 10 11.36 30 30 100.00 

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
 
 จากตารางที่ 24 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ที่ได้งานท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา
เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 นิสิตภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 88 คน ได้งานท าภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36  
 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
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 นิสิตภาคสมทบ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน ได้งานท าภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา  
 
กราฟที่ 35 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 ที่ได้งานท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา   
 

 
 
ตารางท่ี 25 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 3 2.91 
2562 215 5 2.33 
2563 309 3 0.97 
รวม 627 11 1.75 

 
 จากตารางที่ 25 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทีพ้่น
สภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  จ าแนกตามปีการศึกษา
ได้ดังนี ้
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 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 103 คน นิสิตพ้นสภาพ 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.91  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 215 คน นิสิตพ้นสภาพ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.33  
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 215 คน นิสิตพ้นสภาพ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.33 
 
กราฟที่ 36 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่มา

รายงานตัวเป็นนิสิต 
 

 
 
ตารางที่ 26 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ

เนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 
 

ปีการศึกษา 
ภาคสมทบ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 65 2 3.08 
2562 29 2 6.90 
2563 33 0 0.00 
รวม 127 4 3.15 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

2561

2562

2563

103

215

309

3

5

3

2.91

2.33

0.97

รอ้ยละ จ ำนวนพน้สภำพ จ ำนวนรบัเขำ้
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 จากตารางที่ 26 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่
พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15  จ าแนกตามปี
การศึกษาได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 65 คน นิสิตพ้นสภาพ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.08  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 29 คน นิสิตพ้นสภาพ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.90  
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 33 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 
 
กราฟที่ 37 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่มา

รายงานตัวเป็นนิสิต 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของนิสิตพ้นสภาพ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต  

 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

 
           ภาคสมทบ 

จ านวน 
พ้นสภาพ 

ไม่มารายงาน
ตัวเป็นนิสิต 

ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

ไม่มารายงาน
ตัวเป็นนิสิต 

ร้อยละ 

2561 99 3 3.03 54 2 3.70 
2562 20 5 25.00 5 2 40.00 
2563 16 3 18.75 8 0 0.00 
รวม 135 11 8.15 67 4 5.97 

  
 จากตารางที่ 27 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ภาคปกติ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ภาคสมทบ จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 จ าแนกตามปีการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ภาคปกติ  
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 99 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.03 
   ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 20 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 16 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 ภาคสมทบ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 54 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 
   ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 5 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 8 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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กราฟที่ 38 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัว
เป็นนิสิต 

 

 
 
 
กราฟที่ 39 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561 

– 2563 
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ตารางท่ี 28 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก
ลาออก 

 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

จ านวนรับเข้า จ านวนพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 2 1.94 
2562 215 2 0.93 
2563 309 3 0.97 
รวม 627 7 1.12 

 
 จากตารางที่ 28 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทีพ้่น
สภาพเนื่องจากลาออก  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12  จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 103 คน นิสิตพ้นสภาพ 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.94  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 215 คน นิสิตพ้นสภาพ 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.93  
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 215 คน นิสิตพ้นสภาพ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.97 
 
กราฟที่ 40 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก   
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ตารางที่ 29 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากลาออก 

 

ปีการศึกษา 
ภาคสมทบ 

จ านวนรับเข้า จ านวนพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 65 0 0.00 
2562 29 0 0.00 
2563 33 0 0.00 
รวม 127 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 29 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่
พ้นสภาพเนื่องจากลาออก จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  จ าแนกตามปีการศึกษาได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 65 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 29 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00  
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 33 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 
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กราฟที่ 41 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก
ลาออก   

 

 
 
ตารางท่ี 30 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ปีการศึกษา 2561 – 

2563 ตามเหตุผลที่ลาออก 
 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 เหตุผลการลาออก 
 ปัจจัยส่วน

บุคคล 
ปัจจัยด้าน
การเรียน 

ปัจจัยด้าน
การเงิน 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยและ
สภาพแวดล้อม 

อื่นๆ 

2561 2 
จ านวน 0 0 0 0 2 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

2562 2 
จ านวน 1 0 0 0 1 
ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 

2563 3 
จ านวน 2 0 0 0 1 
ร้อยละ 66.67 0.00 0.00 0.00 33.33 

รวม 7 
จ านวน 3 0 0 0 2 
ร้อยละ 

42.86 0.00 0.00 0.00 28.57 

 
 จากตารางที่ 30 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
จ านวน 7 คน เหตุที่นิสิตลาออกมากที่สุดคือ ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
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รองลงมาคือเหตุผลอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  เมื่อจ าแนกตามปีการศึกษา จ าแนกได้
ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ จ านวน 2 คน เหตุผลที่ลาออกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 แต่ไม่มีนิสิตลาออก
เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน  ปัจจัยด้านการเงิน และ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และสภาพแวดล้อม 
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ จ านวน 2 คน เหตุผลที่ลาออกเนื่องจาก ปัจจัย
ส่วนบุคคล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ ปัจจัยอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
แต่ไม่มีนิสิตลาออกเนื่องจาก ปัจจัยด้านการเรียน  ปัจจัยด้านการเงิน และ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และสภาพแวดล้อม 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ จ านวน 3 คน เหตุผลที่ลาออกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และปัจจัยอ่ืนๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แต่ไม่มีนิสิตลาออกเนื่องจาก ปัจจัยด้านการเรียน  ปัจจัยด้าน
การเงิน และ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม 
  
กราฟที่ 42 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ตามเหตุผลที่ลาออก 
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ตารางท่ี 31 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ปีการศึกษา 2561 
– 2563 ตามเหตุผลที่ลาออก 

 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
นิสิตพ้น
สภาพ 

 เหตุผลการลาออก 
 ปัจจัยส่วน

บุคคล 
ปัจจัยด้าน
การเรียน 

ปัจจัยด้าน
การเงิน 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยและ
สภาพแวดล้อม 

อื่นๆ 

2561 0 
จ านวน 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2562 0 
จ านวน 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2563 0 
จ านวน 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 0 
จ านวน 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 จากตารางที่ 31 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มี
นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
 
กราฟที่ 43 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ปีการศึกษา 2561 – 

2563 ตามเหตุผลที่ลาออก 
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อื่นๆ ปัจจยัเกี่ยวกบัมหำวิทยำลยัและสภำพแวดลอ้ม ปัจจยัดำ้นกำรเงิน ปัจจยัดำ้นกำรเรียน ปัจจยัสว่นบคุคล
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ตารางท่ี 32 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ลาออก ปีการศึกษา 2561 – 2563  
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ            ภาคสมทบ 

จ านวน 
พ้นสภาพ 

ลาออก ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

ลาออก ร้อยละ 

2561 99 2 2.02 54 0 0.00 
2562 20 2 10.00 5 0 0.00 
2563 16 3 18.75 8 0 0.00 
รวม 135 7 5.19 67 0 0.00 

  
 จากตารางที่ 32 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากลาออก ภาคปกติ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 จ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 99 คน ลาออก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 20 คน ลาออก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
  ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 16 คน ลาออก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 ภาคสมทบไม่มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
 
 
กราฟที่ 44 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
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กราฟที่ 45 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ลาออก ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

 
 
 
ตารางท่ี 33 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกต ิ

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 0 0.00 
2562 215 0 0.00 
2563 309 1 0.32 
รวม 627 1 0.16 

 
 จากตารางที่ 33 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทีพ้่น
สภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16  จ าแนกตามปี
การศึกษาได้ดังนี ้
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 103 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.00  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 215 คน นิสิตพ้นสภาพ 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.00  
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 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า จ านวน 309 คน นิสิตพ้นสภาพ 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.32 
 
กราฟที่ 46 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
 

 
 
ตารางที่ 34 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ

เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
 

ปีการศึกษา 
ภาคสมทบ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 65 0 0.00 
2562 29 0 0.00 
2563 33 0 0.00 
รวม 127 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 34 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มี
นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
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กราฟที่ 47 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

 

 
 
 
ตารางที่ 35 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ปีการศึกษา 

2561 – 2563  
 

 
ปีการศึกษา 

ภาคปกติ            ภาคสมทบ 
จ านวน 

พ้น
สภาพ 

คะแนน
เฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ์ 

ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

คะแนน
เฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ์ 

ร้อยละ 

2561 99 0 0.00 54 0 0.00 
2562 20 0 0.00 5 0 0.00 
2563 16 1 6.25 8 0 0.00 
รวม 135 1 0.74 67 0 0.00 

  
 จากตารางที่ 35 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ภาคปกติมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  นิสิตภาค
สมทบยังไม่มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
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กราฟที่ 48 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

 

 
 
 
กราฟที่ 49 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ปีการศึกษา 

2561 – 2563 
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ตารางท่ี 36 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก
ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 

 

ปีการศึกษา 
ภาคปกต ิ

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 0 0.00 
2562 215 0 0.00 
2563 309 0 0.00 
รวม 627 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 36 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มี
นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 
 
 
กราฟที่ 50 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 
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ตารางที่ 37 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 

 
 

ปีการศึกษา 
ภาคสมทบ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 65 0 0.00 
2562 29 0 0.00 
2563 33 0 0.00 
รวม 127 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 37 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทีไ่ม่
มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 
 
 
กราฟที่ 51 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 
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ตารางท่ี 38 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ปีการศึกษา 
2561 – 2563  

 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

 
           ภาคสมทบ 

จ านวน 
พ้นสภาพ 

ระยะเวลา
การศึกษาเกิน

ก าหนด 

ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

ระยะเวลา
การศึกษา
เกินก าหนด 

ร้อยละ 

2561 99 0 0.00 54 0 0.00 
2562 20 0 0.00 5 0 0.00 
2563 16 0 0.00 8 0 0.00 
รวม 135 0 0.00 67 0 0.00 

  
 จากตารางที่ 38 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มีนิสิตพ้น
สภาพเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด 
 
 
กราฟที่ 52 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลา

การศึกษาเกินก าหนด 
 

 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

2561

2562

2563

0

0

0

0

0

0

ภำคสมทบ ภำคปกคิ



 
รายงานการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 - 2563 88 

กราฟที่ 53 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ปีการศึกษา 
2561 – 2563 

 

 
 
 
ตารางท่ี 39 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563  ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

จ านวนรับเข้า จ านวนพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 6 5.83 
2562 215 13 6.05 
2563 309 9 2.91 
รวม 627 28 4.47 

 
 จากตารางที่ 39 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้น
สภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 เมื่อจ าแนกตามปี
การศึกษา จ าแนกได้ดังนี้  
             ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า 103 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 6 คน คิดเป็น  ร้อย
ละ 5.83  
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 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า 215 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 13 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 6.05 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า 309 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.47 
 
กราฟที่ 54 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563  ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่

ช าระค่าลงทะเบียน 
 

 
 
ตารางท่ี 40 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563  ที่พ้นสภาพ

เนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
 

ปีการศึกษา 
ภาคสมทบ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 65 22 33.85 
2562 29 3 10.34 
2563 33 8 24.24 
รวม 127 33 25.98 

 
 จากตารางที่ 40 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่
พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 เมื่อจ าแนกตามปี
การศึกษา จ าแนกได้ดังนี้  
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             ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตรับเข้า 65 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 22 คน คิดเป็น  ร้อย
ละ 33.85  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตรับเข้า 29 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 3 คน คิดเป็น  ร้อย
ละ 10.34 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตรับเข้า 33 คน ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.24 
กราฟที่ 55 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563  ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่

ช าระค่าลงทะเบียน 
 

 
 
  ตารางที่ 41 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 

– 2563  
 

 
ปี

การศึกษา 

ภาคปกติ 
 

           ภาคสมทบ 

จ านวน 
พ้นสภาพ 

ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน 

ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน 

ร้อยละ 

2561 99 6 6.06 54 22 40.74 
2562 20 13 65.00 5 3 60.00 
2563 16 9 56.25 8 8 100.00 
รวม 135 28 20.74 67 33 49.25 
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 จากตารางที่ 41 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 มีนิสิตพ้นสภาพ
เนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ภาคปกติ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74 ภาคสมทบ จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 จ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี้ 
 ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
 ภาคสมทบ 
 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74  
 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
กราฟที่ 56 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 
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กราฟที่ 57 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 – 
2563 

 

 
 
ตารางท่ี 42 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก

เสียชีวิต 
 

ปีการศึกษา 
ภาคปกติ 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 
2561 103 0 0.00 
2562 215 0 0.00 
2563 309 0 0.00 
รวม 627 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 42 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มี
นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
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กราฟที่ 58 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 43 จ านวน และร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพ

เนื่องจากเสียชีวิต 
 

 
ปีการศึกษา 

ภาคสมทบ 
จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตพ้นสภาพ ร้อยละ 

2561 65 0 0.00 
2562 29 0 0.00 
2563 33 0 0.00 
รวม 127 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 43 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทีไ่ม่
มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
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กราฟที่ 59 แสดงร้อยละของนิสิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจาก
เสียชีวิต 

 

 
 
 
 
ตารางท่ี 44 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  เสียชีวิต ปีการศึกษา 2561 – 2563  
 

 
ปีการศึกษา 

ภาคปกติ 
 

           ภาคสมทบ 

จ านวน 
พ้นสภาพ 

เสียชีวิต ร้อยละ จ านวน 
พ้นสภาพ 

เสียชีวิต ร้อยละ 

2561 99 0 0.00 54 0 0.00 
2562 20 0 0.00 5 0 0.00 
2563 16 0 0.00 8 0 0.00 
รวม 135 0 0.00 67 0 0.00 

  
 จากตารางที่ 44 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2561 – 2563 ไม่มีนิสิตพ้น
สภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
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กราฟที่ 60 แสดงร้อยละของนิสิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 ที่พ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
 

 
 
 
 
กราฟที่ 61 แสดงเปรียบเทียบแนวโน้มการพ้นสภาพ :  เสียชีวิต ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.1 เพศ  นิสิตเพศหญิงมีจ านวน 439 คน คิดเป็นร้อยละ 58.23 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มี
จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77  

1.2 ประเภทของนิสิต มีนิสิตภาคปกติ จ านวน 628 คน คิดเป็นร้อยละ 83.29 ซึ่ง
มากกว่าจ านวนนิสิตภาคสมทบ ที่มจี านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 16.71 

1.3 จ านวนนิสิต มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 754 คน เป็นนิสิตภาคปกติ ร้อยละ 83.55 และ
นิสิตภาคสมทบ ร้อยละ 16.45 แบ่งตามปีการศึกษาได้ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตภาคปกติ ร้อย
ละ 61.31 และมีนิสิตภาคสมทบ ร้อยละ 38.69 ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตภาคปกติ ร้อยละ 88.11 
และมีนิสิตภาคสมทบ ร้อยละ 11.89 ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตภาคปกติ ร้อยละ 91.23 และมีนิสิต
ภาคสมทบ ร้อยละ 8.77 

1.4 จ านวนนิสิตพ้นสภาพ มีนิสิตก าลังศึกษา ร้อยละ 72.94 คน  ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
ร้อยละ 8.09 นิสิตส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 15.65 คน ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 1.99 ลาออก 
ร้อยละ 0.93 รักษาสภาพการเป็นนิสิต ร้อยละ 0.27 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 0.13  
จ าแนกตามประเภทนิสิตและปีการศึกษาได้ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตพ้นสภาพ จ านวน 153 คน 
แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ ร้อยละ 64.71 และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ ร้อยละ 35.29 ปี
การศึกษา 2562 มีนิสิตพ้นสภาพ จ านวน 25 คน แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ ร้อยละ 80.00 
และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ ร้อยละ 20.00 ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตพ้นสภาพ จ านวน 24 คน 
แบ่งเป็นนิสิตภาคปกติ พ้นสภาพ ร้อยละ 66.67 และนิสิตภาคสมทบ พ้นสภาพ ร้อยละ 33.33 

1.5 ภูมิล าเนาของนิสิต มีนิสิตอาศัยอยู่ภาคใต้มากที่สุด ร้อยละ 97.08 อาศัยอยู่จังหวัด
สงขลามากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ร้อยละ 42.21  ล าดับที่ 2 จังหวัดตรัง ร้อยละ 13.25 ล าดับที่ 3 
จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 12.84 ล าดับที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 6.42 ล าดับที่ 5 จังหวัดสตูล 
ร้อยละ 5.74 ล าดับที่ 6 จังหวัดยะลา ร้อยละ 5.46 ล าดับที่ 7 จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 3.96 ล าดับที่ 8 
จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 3.69  ล าดับที่ 9 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 3.55 ล าดับที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ร้อยละ 1.23 ล าดับที่ 11 จังหวัดพังงา ร้อยละ 0.68 ล าดับที่ 12 จังหวัดชุมพรและภูเก็ต ร้อยละ 
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0.41 และล าดับที่ 13 จังหวัดระนองน้อยที่สุด ร้อยละ 0.14 รองลงมาคือนิสิตที่อาศัยอยู่ภาคกลาง 
ร้อยละ 1.59 อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานครมากที่สุด ร้อยละ 75.00  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 8.33 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนิสิตอาศัยอยู่น้อยที่สุด ร้อย
ละ 1.33 อาศัยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 20.00  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ร้อย
ละ 10.00   

2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตพ้นสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลทั่วไปของนิสิต
เกี่ยวกับสาเหตุการพ้นสภาพ พบว่า นิสิตเพศชายมีจ านวนพ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง โดยมีนิสิต
ภาคปกติพ้นสภาพมากกว่านิสิตภาคสมทบ เมื่อจ าแนกตามสาเหตุการพ้นสภาพ พบว่า ส่วนใหญ่พ้น
สภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 58.42 อันดับที่ 2 พ้นสภาพ
เนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 30.20  อันดับที่ 3 พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็น
นิสิต ร้อยละ 7.43 อันดับที่ 4 พ้นสภาพเนื่องจากลาออก ร้อยละ 3.47 และอันดับที่ 5 พ้นสภาพ
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 0.50 ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลา
การศึกษาเกินก าหนดและเสียชีวิต 

เมื่อจ าแนกการพ้นสภาพของนิสิตตามสาเหตุการพ้นสภาพ ไดด้ังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ 1 พ้นสภาพเนื่องจากส าเร็จการศึกษา  
  ภาคปกติ เป็นนิสิตเพศหญิง ร้อยละ 79.73 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศชาย ร้อยละ 

47.54  เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่านิสิตส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 88.89 มีนิสิตที่ได้งานท าภาย

หลังจากส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 11.36 
  ปีการศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ภาคสมทบ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 38.98 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง ร้อย

ละ 87.50 เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่านิสิตส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 55.56 มีนิสิตที่ได้งานท าภาย

หลังจากส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100.00 
  ปีการศึกษา 2562 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 
อันดับที่ 2 พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
  ภาคปกติ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 36.07 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง ร้อยละ 

8.11  เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 

5.83 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 6.06 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
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  ปีการศึกษา 2562 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 
65.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 

  ปีการศึกษา 2563 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 
56.25 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 

  ภาคสมทบ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 54.24 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง ร้อย
ละ 12.50 เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 

  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 
33.85 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 40.74 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 

  ปีการศึกษา 2562 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 
10.34 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 60.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 

  ปีการศึกษา 2563 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 
24.24 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียน ร้อยละ 100.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 

 
อันดับที่ 3 พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 
  ภาคปกติ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 9.84 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง ร้อยละ 

6.76  เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 

2.91 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 3.03 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
  ปีการศึกษา 2562 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 

2.33 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 25.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
  ปีการศึกษา 2563 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 

0.97 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 18.75 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
  ภาคสมทบ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 6.78 ไม่มีนิสิตหญิงที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่มา

รายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 

3.08 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 3.70 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
  ปีการศึกษา 2562 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 

6.90 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต ร้อยละ 40.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ 
  ปีการศึกษา 2563 พบว่า ไม่มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 
 
อันดับที่ 4 พ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
  ภาคปกติ เป็นนิสิตเพศชาย ร้อยละ 6.56 พ้นสภาพมากกว่านิสิตเพศหญิง ร้อยละ 

4.05   เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากลาออก ร้อยละ 1.94  จ านวนของ

นิสิตพ้นสภาพที่ลาออก ร้อยละ 2.02 ของนิสิตที่พ้นสภาพ เหตุผลการลาออกเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 100.00 
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  ปีการศึกษา 2562 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากลาออก ร้อยละ 0.93 จ านวนของ
นิสิตพ้นสภาพที่ลาออก ร้อยละ 10.00 ของนิสิตที่พ้นสภาพ เหตุผลการลาออกเนื่องมาจากปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 50.00 

  ปีการศึกษา 2563 พบว่า นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากลาออก ร้อยละ 0.97 จ านวนของ
นิสิตพ้นสภาพที่ลาออก ร้อยละ 18.75 ของนิสิตที่พ้นสภาพ เหตุผลการลาออกเนื่องมาจากปัจจัยส่วน
บุคคล มากที่สุดร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 33.33 

  ภาคสมทบ ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากลาออก 
 
อันดับที่ 5 พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
  ภาคปกติ เป็นนิสิตเพศหญิง ร้อยละ 1.35 ไม่มีนิสิตเพศชายพ้นสภาพเนื่องจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เมื่อจ าแนกเป็นปีการศึกษา พบว่า 
  ปีการศึกษา 2561 พบว่า ไม่มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  
  ปีการศึกษา 2562 พบว่า ไม่มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
  ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.32 จ านวนของนิสิตพ้นสภาพที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 6.25 ของนิสิตพ้น
สภาพ 

  ภาคสมทบ ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
   

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 – 2563 พบว่า การส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมีอัตราการพ้นสภาพมากที่สุด เป็นปัจจัยด้านบวก นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุของการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ที่สามารถก าหนดแนวทางในการควบคุมให้ลดลงได้ 5 สาเหตุ 
ได้แก่ 1) ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน 2) ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิต 3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
4) ลาออก 5) ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 

 1. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่
รู้จัก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในภูมิภาคให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนที่มีพ้ืนฐานการเรียน
ดีสนใจเข้าศึกษา เพราะเป็นปัจจัยน าเข้าที่คุณภาพดี มีความตั้งใจที่จะเรียน เพ่ือลดปัญหาการพ้น
สภาพเนื่องจากการไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตได้ 
 2. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรจัดประชุมผู้ปกครองของนิสิตอย่างน้อยปีละ 
1-2 ครั้ง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น และควรขอ
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ความร่วมมือจากผู้ปกครองของนิสิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ นิสิตไม่ว่า จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ
เรื่องการเรียน 
 3. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือ
เป็นการให้ความช่วยเหลือกับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนควรคัดสรรการให้ทุนแต่ละ
ประเภทโดยพิจารณานิสิตที่ยากจนจริงๆ และควรเพ่ิมจ านวนเงินทุนให้มากขึ้น อาจเป็นลักษณะ
ทุนการศึกษา ทุนยืมเรียน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่นจัดให้มีระบบ ผ่อนช าระ
ค่าลงทะเบียน ส าหรับนิสิตที่มีปัญหาในการช าระค่าลงทะเบียน เพ่ือลดการพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการพ่ีติวน้อง ที่ช่วยน้องเรียน เป็นที่ปรึกษา และจัดระบบ
ทีมติวรุ่นพ่ีที่มีความสามารถดูแลตลอดปีการศึกษาแรก จะท าให้น้องใหม่เกิดควมอบอุ่น มีความ
ประทับใจเกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการพ้นสภาพจากสาเหตุคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ์ 
 5. ควรให้ความส าคัญในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดเวลาให้
นิสิตเข้าพบ ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนิสิตในที่ปรึกษา ทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องการเรียน 
เช่น ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ไม่ท าให้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์ หรือการรับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เพ่ือลดปัญหาการลาออกกลางคัน
ของนิสิต 
 6. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาควรปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้นิสิตมีแรงกระตุ้นในการมาเรียน เป็นการลดจ านวน
นิสิตพ้นสภาพได้อีกทางหนึ่ง    
 7. ควรวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก ของสาเหตุการพ้นสภาพที่สามารถควบคุมให้
ลดลงได้ โดยอาจจัดท าเป็นแบบสอบถามให้นิสิตตอบ หรือการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และ
น าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือก าหนดแนวทางป้องกันอย่างจริงจัง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์คร้ังถัดไป 

1.ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2.ควรมีการวิเคราะห์ วิจัย ความแตกต่างของการพ้นสภาพระหว่างภาคปกติ ภาคสมทบ 
3. ควรวิเคราะห์หรือวิจัยสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต และกลับเข้ามาศึกษาใหม่ 
4. ควรมีการวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการพ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าลงทะเบียนของนิสิตภาค
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